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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Prefeitura Municipal de Coelho Neto

Registro de Preços Eletrônico - 039/2021

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

09/07/2021 17:15 12/07/2021 08:59 19/07/2021 08:59 22/07/2021 08:59 22/07/2021 09:00

Pedidos de Impugnação
Data Pedido Pedido Data Resposta Julgamento Arquivos

16/07/2021 - 17:37 Impugnação - Pregão 039/2021 -
Item 141 - Cadastro Técnico
Federal do Ibama

- Aguardando Julgamento Pedido: Impugnação Pregão Cidade
Compras 0392021 - IBAMA.pdf

Solicitamos deferimento na inclusão no edital do Cadastro Técnico Federal do Ibama conforme Lei nº 10.165/2000 e Instrução Normativa IBAMA n° 6, de 15/03/2013.

A madeira (MDF, Compensado, MDF, Eucatex, Duratex dentre outros), é a principal matéria prima do quadro, que compõe a sua estrutura, e a madeira é enquadrada no Anexo I
da Instrução Normativa IBAMA n° 6, de 15/03/2013, a qual trouxe modificações ao Anexo II da Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, do qual o Pregoeiro deverá
solicitar ao licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que apresente ou envie imediatamente, sob pena de não-aceitação da proposta, o Comprovante de Registro do
fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal do Ibama, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido com chave de Autenticação, Instituído pelo artigo
17, inciso II, da lei nº 6.938, de 1981, conforme a Lei Federal nº 6.938/1981 e alterações dadas pela Lei nº 10.165/2000, e legislação correlata, pois a madeira é altamente
poluidor do meio ambiente.

Deverá solicitar da empresa arrematante, o Certificado de Cadastro Federal do IBAMA do Fabricante do Produto (Quadro), e não da Madeireira que produziu a chapa de madeira,
pois o Certificado regulamenta que está Fábrica ao produzir os Quadros, compraram Madeiras Legalizadas de Reflorestamento, além de darem destinação correta das sobras de
madeira, que são Poluidoras do Meio Ambiente. O Certificado da Madeireira por si só, não normatiza o produto, pois ao produzir os quadros sempre há sobras da madeira, e as
mesmas podem não estar tendo a sua destinação correta, poluindo assim o meio ambiente, do qual somente o Certificado do Fabricante podem garantir que os quadros foram
fabricados dentro das normas Ambientais Vigentes.

Dúvidas
Data Dúvida Assunto Data Resposta

16/07/2021 - 17:40 Esclarecimento Sobre Descritivo e MEDIDA - Item 141 - Quadro de Avisos -

Prezados,
Boa tarde!

Temos interesse em participar do Pregão Eletrônico Nº 039/2021 (Item 141) e para isso gostaríamos
de saber se tem uma descrição mais detalhada dos Quadros?

Serão confeccionadas em qual material? E qual a medida desejada?

16/07/2021 - 12:22 Pedido de Esclarecimento -

Prezados,
Ao analisar o edital, notamos que o órgão não informou as medidas do item 141 - Quadro de avisos (mural).
Para que possamos elaborar a proposta de preços, solicitamos que o órgão informe as medidas requeridas para o mencionado item.

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

0001 AGENDA PERMANENTE 192 FOLHAS 40,02 250 - UND Adjudicado

0002 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, NEGRO
E VERDE

5,75 50 - UND Adjudicado

0003 APONTADOR COM DEPÓSITO, COM 12 21,94 220 - CX Adjudicado

0004 ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03,
COMPRIMENTO A BASE DE RESINAS,
TERMOPLÁSTICAS SOLVENTE, MEDINDO
6,7X11 CM

8,44 335 - UND Adjudicado

0005 ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO 350 X 135 X
240MM

6,66 400 - UND Adjudicado

0006 ARQUIVO MORTO DE POLIAMIDA
350X250X130MM

11,91 1.400 - UND Adjudicado

0007 ALFINETE PARA MURAL E MAPAS N1 9,86 130 - CX Adjudicado

0008 BASTÃO COLA QUENTE FINO 7MM - 1KG 54,16 95 - KG Adjudicado
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0009 BASTÃO COLA QUENTE GROSSO 11MM 55,26 95 - KG Adjudicado

0010 BORRACHA BICOLOR AZUL/VERMELHA
45X18X7 CX C/ 40 UND

31,55 100 - CX Adjudicado

0011 BORRACHA PONTEIRA BRANCA - CX COM 50
UND

23,22 220 - CX Adjudicado

0012 BLOCO DE RECADO 102X76 100 FLS AUTO
ADESIVO C/4 UND

4,91 650 - PAC Adjudicado

0013 BALÕES Nº 7,5 - CORES VARIADAS 10,68 1.550 - PAC Adjudicado

0014 CADERNO BROCHURA 1/4 96 FOLHAS 9,72 220 - UND Adjudicado

0015 CADERNO BROCHURA PEQUENO, ESPIRAL,
COM 96 FLS - PCT COM 20 UND - CAIXA COM
12 PCT

900,71 650 - CX Adjudicado

0016 CADERNO UNIV 10 MT 200 FLS LIFESTYLE 15,08 350 - UND Adjudicado

0017 CADERNO UNIV 12 MT 200 FLS LIFESTYLE 26,31 150 - UND Adjudicado

0018 CADERNO UNIV 20 MT 200 FLS LIFESTYLE 38,14 150 - UND Adjudicado

0019 CADERNO DE DESENHO CAPA DURA 10,90 150 - UND Adjudicado

0020 CADERNO DE CALIGRAFIA PRÉ-ESCOLAR PCT
C/20

48,27 5 - PAC Adjudicado

0021 CADERNO DE PROTOCOLO 17,28 400 - UND Adjudicado

0022 CALCULADORA GRANDE C/12 DÍGITOS 37,25 530 - UND Adjudicado

0023 CANETA AZUL 1.0 MEDIA CRISTAL CX C/ 50
UND

57,90 950 - CX Adjudicado

0024 CANETA PRETA 1.0 MEDIA CRISTAL CX C/ 50
UND

57,90 800 - CX Adjudicado

0025 CANETA VERMELHA 1.0 MEDIA CRISTAL CX C/
50 UND

57,90 550 - CX Adjudicado

0026 CARIMBO AUTOMATIC T/P 31,12 50 - UND Adjudicado

0027 CARIMBO AUTOMATIC T/M 38,31 50 - UND Adjudicado

0028 CLIPS DE PAPEL, NIQUELADO, Nº 2/0, CX COM
100 UND.

3,75 500 - CX Adjudicado

0029 CLIPS DE PAPEL, NIQUELADO 3/0, CX COM 50
UN

4,47 1.180 - CX Adjudicado

0030 CLIPS DE PAPEL, NIQUELADO, Nº 4/0, CX COM
50 UND.

6,18 730 - CX Adjudicado

0031 CLIPS DE PAPEL, NIQUELADO, Nº 5/0, CX COM
50 UND.

5,24 1.000 - CX Adjudicado

0032 CLIPS DE PAPEL, NIQUELADO, Nº 8/0, CX COM
25 UND.

12,43 1.000 - CX Adjudicado

0033 CARBONO C/100 37,98 300 - CX Adjudicado

0034 CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS 1,57 1.100 - UND Adjudicado

0035 CARTOLINA GUACHE CORES VARIADAS 1,81 800 - UND Adjudicado

0036 PAPEL MICROONDULADO VARIAS CORES 6,13 800 - UND Adjudicado

0037 COLA LÍQUIDA BRANCA ATÓXICA LAVÁVEL
EMBALAGEM DE 1000G – CX COM 12 UND

154,97 60 - CX Adjudicado

0038 COLA LÍQUIDA BRANCA ATÓXICA LAVÁVEL
40G CX COM 12 TUBOS

46,86 150 - CX Adjudicado

0039 COLA LÍQUIDA BRANCA ATÓXICA LAVÁVEL
90G CX COM 12 TUBOS

50,32 100 - CX Adjudicado

0040 COLA C/ GLITTER 23G C/06 UND 22,27 120 - CX Adjudicado

0041 COLA ISOPOR 90G CX C/12 UND 52,55 210 - CX Adjudicado

0042 COLA BASTAO 21G 2,70 160 - UND Adjudicado

0043 COLA DE ISOPOR 40G – CX COM 12 UND 39,11 160 - CX Adjudicado

0044 COLA PARA SILICONE 60G 12,48 150 - UND Adjudicado

0045 CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA,
CONTEÚDO 18 ML, CX COM 12 UNID.

36,78 250 - CX Adjudicado

0046 DADO CONFECCIONADO EM E.V.A – 12X12 CM 81,05 100 - UND Adjudicado

0047 DOMINÓ EDUCATIVO COM UNDS ILUSTRADAS
– CONFECCIONADO EM M.D.F – CX COM 28
UNDS–DOMINÓ EDUCATIVO COM UNDS
ILUSTRADAS – CONFECCIONADO EM M.D.F –
CX COM 28 UNDS –70X35X3 MM – IDADE 02 A
04 ANOS

63,89 20 - CX Adjudicado

0048 ENVELOPE SACO 2434KO 250 UND 106,64 120 - CX Adjudicado

0049 ENVELOPE A4 COR BRANCA 0,92 4.000 - UND Adjudicado

0050 ENVELOPE PARDO MEDIO A4 CAIXA COM 100
UNIDADES

55,65 80 - CX Adjudicado

0051 ESTILETE ESTREITO PLÁSTICO 9MM 1,93 250 - UND Adjudicado

0052 ESTILETE ESTREITO PLÁSTICO 18 MM 3,91 250 - UND Adjudicado
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0053 EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 3 PINOS DE
10M

22,42 40 - UND Adjudicado

0054 EXTRATOR DE GRAMPO EM AÇO 6,42 350 - UND Adjudicado

0055 FANTOCHE EDUCATIVO EM ESPUMA COM 24
CM DE ALTURA – IDADE DE 01 A 04 ANOS

189,17 130 - UND Adjudicado

0056 FITA ADESIVA PLASTICA TR 45X50 14,22 470 - UND Adjudicado

0057 FITA ADESIVA 12X40 DUREX TRANSPARENTE 2,73 700 - UND Adjudicado

0058 FITA ADESIVA PAPEL CREPE 50X50 17,53 245 - UND Adjudicado

0059 FITA DECORATIVA 16MMX50M 7,15 350 - UND Adjudicado

0060 FITA ADESIVA DUPLA FACE 12X30 4,88 700 - UND Adjudicado

0061 FITA GOMADA 17,29 660 - UND Adjudicado

0062 FITA ADESIVA KRAFT MARROM (BORRACHA)
50 X 50 - PCT COM 02 ROLOS

35,45 100 - PAC Adjudicado

0063 FICHARIO DE MESA TAMANHO 6X9 135,12 50 - UND Adjudicado

0064 FICHARIO DE MESA TAMANHO 5X8 101,17 50 - UND Adjudicado

0065 FICHARIO DE MESA TAMANHO 4X6 63,98 50 - UND Adjudicado

0066 MASSA PARA MODELAR CX COM 06
UNIDADES

8,09 150 - CX Adjudicado

0067 PALITOS PARA CHURRASCO 6,68 800 - UND Adjudicado

0068 GIZÃO DE CERA CAIXA COM 12 UND 6,91 230 - CX Adjudicado

0069 GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM AÇO
METÁLICO 23/6 GALVANIZADO - CAIXA COM
5.000 UNIDADES

8,27 1.260 - CX Adjudicado

0070 GRAMPOS PARA GRAMPEADOR EM AÇO
METÁLICO 23/6 GALVANIZADO - CAIXA COM
5.000 UNIDADES

10,45 1.460 - CX Adjudicado

0071 GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO 26/6 19,72 840 - UND Adjudicado

0072 GRAMPEADOR DE MESA GRANDE P/100FLS 236,35 640 - UND Adjudicado

0073 GRAMPOS PARA PASTAS TIPO TRILHO 80 MM
CX COM 50 UND.

18,60 110 - CX Adjudicado

0074 HIDROCOR 12 CORES LAVAVEL 17,23 240 - CX Adjudicado

0075 JOGO DA MEMÓRIA EDUCATIVO –
CONFECCIONADO EM M.D.F – CX COM 40
UNDS – 50X50X 3 MM – IDADE 02 A 04 ANOS

80,65 30 - CX Adjudicado

0076 LAPISEIRA 0,7 PRO TECNICA 4,95 240 - UND Adjudicado

0077 LAPISEIRA 0,9 PRO TECNICA 6,23 250 - UND Adjudicado

0078 LAPIS DE COR 12 CORES HEXAGONAL 11,20 250 - CX Adjudicado

0079 LAPIS GRAFITE N 2 S/ BORRACHA PRETO HEX
05CX C/ 144 UND.

40,51 210 - CX Adjudicado

0080 LÁPIS DE CERA CORES VARIADAS ETJ C/ 15 6,85 40 - ETJ Adjudicado

0081 LIVRO REGISTRO ATA 100 FLS 40,96 540 - UND Adjudicado

0082 LIVRO DE PONTO C/ 100 FOLHAS 35,45 530 - UND Adjudicado

0083 LIVRO ATA DE 200 PÁGINAS 29,42 500 - UND Adjudicado

0084 LIVRO DE REGISTRO ESPECÍFICO PARA
PSICOTRÓPICOS

54,02 50 - UND Adjudicado

0085 LIGA ELÁSTICA 120 UNIDADES 4,19 250 - PAC Adjudicado

0086 MARCA TEXTO CORES VARIADAS CAIXA COM
12 UNIDADES

40,40 690 - CX Adjudicado

0087 FRASCOS PET 30ML COM VALVULA SPRAY 23,62 1.000 - UND Adjudicado

0088 FRASCOS MÉDIOS PARA ÁLCOOL 6,07 1.000 - UND Adjudicado

0089 PLACA DE ISOPOR 1,0X0,50 DE 05MM 4,53 100 - UND Adjudicado

0090 PLACA DE ISOPOR 1,0X0,50 DE 10MM 6,74 290 - UND Adjudicado

0091 PLACA DE ISOPOR 1,0X0,50 DE 15 MM 5,98 290 - UND Adjudicado

0092 PLACA DE ISOPOR 1,0X0,50 DE 20MM 8,10 400 - UND Adjudicado

0093 FOLHA DE E.V.A VARIAS CORES 4,13 3.700 - UND Adjudicado

0094 FOLHA DE E.V.A VARIAS CORES COM GLITER 5,77 2.400 - UND Adjudicado

0095 PASTA ABA PLÁSTICA COM ELÁSTICO, OFICIO
40MM – CORES VARIADAS

7,03 1.600 - UND Adjudicado

0096 PASTA C ABA DIVERSAS CORES (PAPELÃO) 4,15 4.300 - UND Adjudicado

0097 PASTA SUSPENSA CARTÃO GRAMPO
PLASTICO

4,88 1.500 - UND Adjudicado

0098 PASTA POLIONDA 7,58 850 - UND Adjudicado

0099 PASTA COM ELASTICO EM PLASTICO 6,40 3.700 - UND Adjudicado

0100 PASTA AZ 20,58 2.100 - UND Adjudicado
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0101 PASTA TRANSPARENTE OFICIO ABA
DIVERSAS CORES

5,71 700 - UND Adjudicado

0102 PASTA CATALAGO C/50 ENVELOPE 500UND 16,01 200 - UND Adjudicado

0103 PASTA SANFONADA COM 12 REPARTIÇÕES 24,89 60 - UND Adjudicado

0104 PANO MURIM 19,64 15 - UND Adjudicado

0105 PAPEL 40KG 2,72 100 - UND Adjudicado

0106 PAPEL A4 180G C/100 FLS CORES VARIADAS 43,33 50 - PAC Adjudicado

0107 PAPEL ALMAÇO PAUTADO CX C/8X400 FLS 219,06 10 - CX Adjudicado

0108 PAPEL CAMURÇA VARIAS CORES 1,50 600 - UND Adjudicado

0109 PAPEL CARTÃO VARIAS CORES 1,62 1.005 - UND Adjudicado

0110 PAPEL CELOFANE 1,62 900 - UND Adjudicado

0111 PAPEL CREPOM VARIAS CORES 1,57 1.000 - UND Adjudicado

0112 PAPEL DE SEDA CORES VARIADAS 1,41 1.000 - UND Adjudicado

0113 PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS 1,59 950 - UND Adjudicado

0114 PAPEL PARDO 66X99 2,22 300 - UND Adjudicado

0115 PAPEL HECTOGRÁFICO H 87 COM MATRIZ –
CX COM 100 JOGOS – CX GRANDE COM 5
PASTAS

68,98 30 - CX Adjudicado

0116 PAPEL SULFITE OFÍCIO 1, TAMANHO 216 X
355, RESMA COM 500 (QUINHENTAS) FLS, CX
DE 10 RESMAS.

403,60 350 - CX Adjudicado

0117 PAPEL SULFITE A4, TAMANHO 210 X 297,
RESMA COM 500 (QUINHENTAS) FLS, CX DE
10 RESMAS.

361,19 930 - CX Adjudicado

0118 PAPEL CASCA DE OVO PCT C/50FLS 34,32 200 - PAC Adjudicado

0119 PAPEL CONTACT 58,71 5 - RL Adjudicado

0120 PAPEL DUPLA FACE VARIAS CORES 1,56 800 - UND Adjudicado

0121 PERFURADOR DE PAPEL, PARA 2 (DOIS)
FUROS, COM CAPACIDADE PARA 30 FLS

37,67 350 - UND Adjudicado

0122 PINCEL MARCADOR PERMANENTE CAIXA
COM 12 UND

33,44 380 - CX Adjudicado

0123 PINCEL PARA QUADRO BRANCO AZUL 6,66 300 - UND Adjudicado

0124 PINCEL PARA QUADRO BRANCO PRETO 4,85 300 - UND Adjudicado

0125 PINCEL PARA QUADRO BRANCO VERMELHO 6,95 300 - UND Adjudicado

0126 PINCEL PARA PINTURA REDONDO Nº 10 C/12
UND

5,63 340 - UND Adjudicado

0127 PINCEL ATÔMICO COLOR 1100 - P: TINTA
AZUL – CX COM 12 UND

64,85 360 - CX Adjudicado

0128 PINCEL ATÔMICO COLOR 1100 - P: TINTA
PRETO – CX COM 12 UND

64,85 360 - CX Adjudicado

0129 PINCEL ATÔMICO COLOR 1100 - P : TINTA
VERDE – CX COM 12 UND

64,85 360 - CX Adjudicado

0130 PINCEL ATÔMICO COLOR 1100 - P: TINTA
VERMELHO – CX COM 12 UND

64,85 360 - CX Adjudicado

0131 PINCEL RETROPROJETOR 56,51 350 - UND Adjudicado

0132 PISTOLA P/ COLA QUENTE TAM. GRANDE 39,38 160 - UND Adjudicado

0133 PISTOLA P/ COLA QUENTE TAM. PEQUENO 30,01 160 - UND Adjudicado

0134 PINTURA DE DEDO 6 CORES 13,49 50 - CX Adjudicado

0135 PORTA CANETAS 23,56 340 - UND Adjudicado

0136 PORTA CARIMBO 27,67 240 - UND Adjudicado

0137 CAIXA CORRESPONDÊNCIA 93,49 80 - UND Adjudicado

0138 PRANCHETA EM MADEIRA 10,79 200 - UND Adjudicado

0139 PRANCHETA EM ACRILICO 16,81 1.100 - UND Adjudicado

0140 PORTA OBJETO 23,47 280 - UND Adjudicado

0141 QUADRO DE AVISO (MURAL) 329,68 115 - UND Cancelado

0142 RECARGA DE PINCEL ATÔMICO 37ML – COR:
AZUL – CX COM 12 UND

45,93 210 - CX Adjudicado

0143 RECARGA DE PINCEL ATÔMICO 37ML –
COR:PRETO – CX COM 12 UND

45,91 210 - CX Adjudicado

0144 RECARGA DE PINCEL ATÔMICO 37ML – COR:
VERMELHO – CX COM 12 UND

45,93 210 - CX Adjudicado

0145 RECARGA DE PINCEL ATÔMICO 37ML -COR:
VERDE- CX C 12 UND

45,93 210 - CX Adjudicado

0146 REGUA PLASTICA 20CM CRISTAL 0,93 450 - UND Adjudicado

0147 REGUA PLASTICA 30CM CRISTAL 5,50 750 - UND Adjudicado
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0148 REGUA PLASTICA 50CM CRISTAL 3,47 550 - UND Adjudicado

0149 SACO DECORATIVO TRANSPARENTE C/100
UND

20,58 100 - PAC Adjudicado

0150 SACO PARA PRESENTE TAMANHO P 7,92 100 - PAC Adjudicado

0151 SACO PARA PRESENTE TAMANHO M 32,99 100 - PAC Adjudicado

0152 SACO PARA PRESENTE TAMANHO G 45,28 100 - PAC Adjudicado

0153 TESOURA EM AÇO INOX TAM. GRANDE
MULTIUSO

21,96 580 - UND Adjudicado

0154 TESOURA PARA PICOTAR 12,06 230 - UND Adjudicado

0155 TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, USO
GERAL, AÇO INOX, CABO DE PLÁSTICO,
TAMANHO PEQUENO 13 CM

4,05 500 - UND Adjudicado

0156 TINTA PARA CARIMBO AZUL 6,96 185 - UND Fracassado

0157 TINTA PARA CARIMBO PRETO 6,96 185 - UND Adjudicado

0158 TINTA GUACHE CORES VARIADAS CAICA COM
6 UNIDADES

5,74 180 - CX Adjudicado

0159 TINTA P/TECIDO CX C/ 12 UND 59,63 160 - CX Adjudicado

0160 TINTA REABASTECEDORA P/ PINCEL
Q.BRANCO C/12 UND

68,81 205 - CX Adjudicado

0161 TINTA REABASTECEDORA P/ PINCEL
ATÔMICO C/12 UND

46,89 105 - CX Adjudicado

0162 TINTA FACIAL 10 CORES 15,80 50 - CX Adjudicado

0163 TELA PRA PINTURA EM ALGODÃO 20X30 6,02 250 - UND Adjudicado

0164 TELA PRA PINTURA EM ALGODÃO 16X22 6,20 250 - UND Adjudicado

0165 TAPETE EM EVA C/12 UNDS 37,18 80 - UND Adjudicado

0166 TNT C/50 M VARIAS CORES 138,13 4.100 - RL Adjudicado

0167 FELTRO PARA ARTESANATO LISO 0,35X0,35M 5,90 100 - UND Adjudicado

0168 FELTRO PARA ARTESANATO ESTAMPADOS
0,35X0,35M

6,54 100 - UND Adjudicado

0169 FITA CETIM MULTICOLOR 0,7 MM VARIAS
CORES

7,50 50 - UND Adjudicado

0170 FITA CETIM ACETINADA COM BORDAS 2,54
CM X 50 CM VARIAS CORES

19,91 50 - UND Adjudicado

0171 FITA CETIM 16 MM 10,59 50 - UND Adjudicado

0172 FITA PARA LAÇOS Nº 09 - 38 MM 20,38 50 - UND Adjudicado

0173 FITA CETIM Nº 01 – 0,7 MM 7,50 50 - UND Adjudicado

0174 FITA CETIM Nº 02 – 10 MM 5,43 50 - UND Adjudicado

0175 FITA CETIM Nº 04 – 0,7 MM 9,89 50 - UND Adjudicado

0176 FITA CETIM Nº 03 – 15 MM 5,59 50 - UND Adjudicado

0177 LINHA NAYLON 5,45 50 - UND Adjudicado

0178 BOLAS DE ISOPOR 200 MM 9,84 200 - UND Adjudicado

0179 BOLAS DE ISOPOR 150 MM 10,12 200 - UND Adjudicado

0180 BOLAS DE ISOPOR 125 MM 13,54 200 - UND Adjudicado

0181 BOLAS DE ISOPOR 100 MM 6,85 200 - UND Adjudicado

0182 NOVELOS DE LÃ 40G CROCHÊ CORES
VARIADAS

6,21 800 - UND Adjudicado

0183 ELASTICO 3 MM 21,72 80 - UND Adjudicado

0184 ELASTICO 7 MM 23,35 80 - UND Adjudicado

0185 CORDÃO ELÁSTICO ROLIÇO 51,21 50 - UND Adjudicado

0186 BARBANTE Nº 08 600G VARIAS CORES 26,45 100 - UND Adjudicado

0187 FECHO A METRO Nº 05 VARIAS CORES 2,02 100 - M Adjudicado

0188 VIES ESTAMPADO 12,13 200 - M Adjudicado

0189 VIES LISO 11,89 200 - M Adjudicado

Tokens de Desempate
Token Fornecedor CNPJ/CPF

1 A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI 25.157.854/0001-07

2 LOBO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 36.140.337/0001-41

3 REPLETA DISTRIBUIDORA 26.689.426/0001-98

4 FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI 38.012.380/0001-57

5 GEINE H C CUNHA EIRELI 28.207.226/0001-87

PR2021.05_CLHO-01305 - Pág 2505



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/08/2021 às 10:52:08.
Página 6 de 666

6 I. C. LEITE EIRELI 28.874.382/0001-00

7 D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. 06.865.814/0001-75

8 DISTRIBUIDORA MATOS EIRELI 17.433.114/0001-28

9 C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI 38.056.561/0001-85

10 S. H. S. ATAIDE E CIA LTDA 09.233.047/0002-50

11 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA 11.285.397/0001-21

12 G SOARES DE CARVALHO EIRELI 28.766.496/0001-28

13 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA 40.876.269/0001-50

14 TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI 26.561.755/0001-59

15 FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR 11.494.673/0001-61

16 LAILSSON DO CARMO SOUSA 40.106.300/0001-74

17 N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-10

18 M A COSTA JUNIOR EIRELI 38.079.866/0001-02

19 T Nava Comércio de Eletrodomésticos 18.912.500/0001-65

20 Marghess Grupo Empresarial Eireli 05.321.253/0001-80

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

08/07/2021 EDITAL MAT. DE EXPEDIENTE.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

16/07/2021 - 12:22 Pedido de esclarecimento enviado para
o processo 039/2021

Você recebeu um novo pedido de esclarecimento no processo 039/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/07/2021 - 17:37 Impugnação enviada para o processo
039/2021

Você recebeu um novo pedido de impugnação no processo 039/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/07/2021 - 17:40 Pedido de esclarecimento enviado para
o processo 039/2021

Você recebeu um novo pedido de esclarecimento no processo 039/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/07/2021 - 10:43 Negociação aberta para o processo
039/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
1,2,3,4,11,14,29,30,31,33,34,38,51,52,54,66,68,73,78,81,86,89,93,95,96,103,108,111,113,123,124,125,136,140,153,155,158
do processo 039/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/07/2021 - 10:43 Negociação aberta para o processo
039/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
5,7,10,17,18,23,25,26,27,32,35,55,70,71,82,94,97,98,99,100,101,104,105,106,107,116,117,121,122,127,128,129,130,132,133,134,135,138,139,141,142,143,144,145,148,149,150,151,152,154,156,165,176,177,178,179,180,183,184
do processo 039/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/07/2021 - 10:43 Negociação aberta para o processo
039/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
6,8,9,13,22,45,47,48,49,50,63,64,72,74,75,76,77,84,87,91,92,109,110,112,114,118,146,147,167,181,182,186,188,189
do processo 039/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/07/2021 - 10:43 Negociação aberta para o processo
039/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
12,16,53,60,65,79,80,85,102,161,163,164,168,169,171,173,174,175,187 do processo
039/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/07/2021 - 10:43 Negociação aberta para o processo
039/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
15,19,36,40,61,115,126,159,162,170,172 do processo 039/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/07/2021 - 10:43 Negociação aberta para o processo
039/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 20,83,131,137 do processo
039/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/07/2021 - 10:43 Negociação aberta para o processo
039/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 21,24,69 do processo 039/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/07/2021 - 10:43 Negociação aberta para o processo
039/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 28 do processo 039/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/07/2021 - 10:43 Negociação aberta para o processo
039/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
37,39,42,43,62,67,88,90,119,120,160,185 do processo 039/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/07/2021 - 10:43 Negociação aberta para o processo
039/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 41,44,56 do processo 039/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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23/07/2021 - 10:43 Negociação aberta para o processo
039/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 46,58,59 do processo 039/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/07/2021 - 10:43 Negociação aberta para o processo
039/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 57 do processo 039/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/07/2021 - 10:43 Negociação aberta para o processo
039/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 157 do processo 039/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/07/2021 - 10:43 Negociação aberta para o processo
039/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 166 do processo 039/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

29/07/2021 - 14:45 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0005 para o
fornecedor M A COSTA JUNIOR EIRELI foi definida pelo pregoeiro para 29/07/2021 às
15:15, encerrando às 15:20:00.

29/07/2021 - 14:47 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0133 para o
fornecedor D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. foi definida pelo pregoeiro para
29/07/2021 às 15:20, encerrando às 15:25:00.

29/07/2021 - 15:56 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0076 para o
fornecedor TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI foi definida pelo pregoeiro para
29/07/2021 às 16:26, encerrando às 16:31:00.

29/07/2021 - 15:59 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0082 para o
fornecedor S. H. S. ATAIDE E CIA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 29/07/2021 às
16:30, encerrando às 16:35:00.

29/07/2021 - 16:00 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0181 para o
fornecedor N R PEREIRA EIRELI foi definida pelo pregoeiro para 29/07/2021 às 16:30,
encerrando às 16:35:00.

29/07/2021 - 17:04 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0057 para o
fornecedor M A COSTA JUNIOR EIRELI foi definida pelo pregoeiro para 29/07/2021 às
17:34, encerrando às 17:39:00.

30/07/2021 - 12:54 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0083 para o
fornecedor C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI foi definida pelo pregoeiro para
30/07/2021 às 13:30, encerrando às 13:35:00.

04/08/2021 - 18:05 Documentos solicitados para o
processo 039/2021

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 039/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

04/08/2021 - 18:06 Documentos solicitados para o
processo 039/2021

Foram solicitadas diligências no item 0006 do processo 039/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

04/08/2021 - 18:07 Documentos solicitados para o
processo 039/2021

Foram solicitadas diligências no item 0012 do processo 039/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

04/08/2021 - 18:07 Documentos solicitados para o
processo 039/2021

Foram solicitadas diligências no item 0097 do processo 039/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

05/08/2021 - 17:29 Documentos solicitados para o
processo 039/2021

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 039/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

05/08/2021 - 17:30 Documentos solicitados para o
processo 039/2021

Foram solicitadas diligências no item 0012 do processo 039/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/08/2021 - 10:09 Documentos solicitados para o
processo 039/2021

Foram solicitadas diligências no item 0117 do processo 039/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Melhor

Lance
Quantidade Valor Total

0001 AGENDA PERMANENTE
192 FOLHAS

F L SAMPAIO DE ABREU
LTDA

Lorigraf Lorigraf/Lorigraf 14,85 250 3.712,50

0002 APAGADOR PARA
QUADRO BRANCO,
NEGRO E VERDE

F L SAMPAIO DE ABREU
LTDA

Brw Brw/Brw 2,52 50 126,00

0003 APONTADOR COM
DEPÓSITO, COM 12

F L SAMPAIO DE ABREU
LTDA

Leo leo Leo leo/Leonora 1,68 220 369,60

0004 ALMOFADA PARA
CARIMBO nº 03,
comprimento a base de
resinas, termoplásticas
solvente, medindo 6,7x11
cm

F L SAMPAIO DE ABREU
LTDA

Radex Radex/Tonbras 2,56 335 857,60

0005 ARQUIVO MORTO DE
PAPELÃO 350 x 135 x
240mm

F L SAMPAIO DE ABREU
LTDA

Polycart Polycart/Polycart 2,48 400 992,00

0006 ARQUIVO MORTO DE
POLIAMIDA
350x250x130mm

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Polibras Polibras 8,04 1.400 11.256,00

0007 ALFINETE PARA MURAL
E MAPAS N1

F L SAMPAIO DE ABREU
LTDA

Bacchi Bacchi/Bacchi 5,57 130 724,10
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0008 BASTÃO COLA QUENTE
FINO 7MM - 1KG

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Leo & Leo Leo & Leo 36,39 95 3.457,05

0009 BASTÃO COLA QUENTE
GROSSO 11MM

F L SAMPAIO DE ABREU
LTDA

Ibel Ibel/Ibel 33,17 95 3.151,15

0010 BORRACHA BICOLOR
AZUL/VERMELHA
45X18X7 CX C/ 40 UND

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Leo & Leo Leo & Leo 21,18 100 2.118,00

0011 BORRACHA PONTEIRA
BRANCA - CX COM 50
UND

F L SAMPAIO DE ABREU
LTDA

Leo leo Leo leo/Leonora 5,74 220 1.262,80

0012 BLOCO DE RECADO
102X76 100 FLS AUTO
ADESIVO C/4 UND

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

STICK NOTE STICK NOTE 3,15 650 2.047,50

0013 BALÕES nº 7,5 - CORES
VARIADAS

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Balonex Balonex 7,18 1.550 11.129,00

0014 CADERNO BROCHURA
1/4 96 FOLHAS

F L SAMPAIO DE ABREU
LTDA

Credeal Credeal/Credeal 1,44 220 316,80

0015 CADERNO BROCHURA
PEQUENO, ESPIRAL,
COM 96 FLS - PCT COM
20 UND - CAIXA COM 12
PCT

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Tilibra Tilibra 600,00 650 390.000,00

0016 CADERNO UNIV 10 MT
200 FLS LIFESTYLE

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Tilibra Tilibra 10,13 350 3.545,50

0017 CADERNO UNIV 12 MT
200 FLS LIFESTYLE

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Tilibra Tilibra 17,75 150 2.662,50

0018 CADERNO UNIV 20 MT
200 FLS LIFESTYLE

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Tilibra Tilibra 25,70 150 3.855,00

0019 CADERNO DE
DESENHO CAPA DURA

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Tilibra Tilibra 7,30 150 1.095,00

0020 CADERNO DE
CALIGRAFIA PRÉ-
ESCOLAR PCT C/20

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Tilibra Tilibra 32,40 5 162,00

0021 CADERNO DE
PROTOCOLO

F L SAMPAIO DE ABREU
LTDA

São domingos São domingos/São
domingos

6,69 400 2.676,00

0022 CALCULADORA
GRANDE C/12 DÍGITOS

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Digimax Digimax 25,00 530 13.250,00

0023 CANETA AZUL 1.0
MEDIA CRISTAL CX C/
50 UND

F L SAMPAIO DE ABREU
LTDA

Compactor Compactor/Compactor 20,02 950 19.019,00

0024 CANETA PRETA 1.0
MEDIA CRISTAL CX C/
50 UND

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Slim Slim 38,90 800 31.120,00

0025 CANETA VERMELHA 1.0
MEDIA CRISTAL CX C/
50 UND

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Slim Slim 38,90 550 21.395,00

0026 CARIMBO AUTOMATIC
T/P

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

MARCK MARCK 20,10 50 1.005,00

0027 CARIMBO AUTOMATIC
T/M

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

MARCK MARCK 24,76 50 1.238,00

0028 CLIPS DE PAPEL,
NIQUELADO, Nº 2/0, CX
COM 100 UND.

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Bacchi Bacchi 2,50 500 1.250,00

0029 CLIPS DE PAPEL,
NIQUELADO 3/0, CX
COM 50 UN

F L SAMPAIO DE ABREU
LTDA

Brw Brw/Brw 1,69 1.180 1.994,20

0030 CLIPS DE PAPEL,
NIQUELADO, Nº 4/0, CX
COM 50 UND.

F L SAMPAIO DE ABREU
LTDA

Brw Brw/Brw 1,85 730 1.350,50

0031 CLIPS DE PAPEL,
NIQUELADO, Nº 5/0, CX
COM 50 UND.

F L SAMPAIO DE ABREU
LTDA

Brw Brw/Brw 2,13 1.000 2.130,00

0032 CLIPS DE PAPEL,
NIQUELADO, Nº 8/0, CX
COM 25 UND.

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

BACCHI BACCHI 7,97 1.000 7.970,00

0033 CARBONO C/100 F L SAMPAIO DE ABREU
LTDA

Tris Tris/Tris 23,68 300 7.104,00

0034 CARTOLINA COMUM
CORES VARIADAS

F L SAMPAIO DE ABREU
LTDA

Bignardi Bignardi/Bignardi 0,34 1.100 374,00

0035 CARTOLINA GUACHE
CORES VARIADAS

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Poli Poli 1,22 800 976,00

0036 PAPEL
MICROONDULADO
VARIAS CORES

F L SAMPAIO DE ABREU
LTDA

Vmp Vmp/Vmp 1,84 800 1.472,00

0037 COLA LÍQUIDA BRANCA
ATÓXICA LAVÁVEL
EMBALAGEM DE 1000G
– CX COM 12 UND

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

BIC BIC 99,50 60 5.970,00
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0038 COLA LÍQUIDA BRANCA
ATÓXICA LAVÁVEL 40G
CX COM 12 TUBOS

F L SAMPAIO DE ABREU
LTDA

Glinorte Glinorte/Glinorte 8,90 150 1.335,00

0039 COLA LÍQUIDA BRANCA
ATÓXICA LAVÁVEL 90G
CX COM 12 TUBOS

F L SAMPAIO DE ABREU
LTDA

Framma Framma/Framma 18,43 100 1.843,00

0040 COLA C/ GLITTER 23G
C/06 UND

F L SAMPAIO DE ABREU
LTDA

Glinorte Glinorte/Glinorte 9,37 120 1.124,40

0041 COLA ISOPOR 90G CX
C/12 UND

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Leo & Leo Leo & Leo 35,31 210 7.415,10

0042 COLA BASTAO 21G FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Bic Bic 1,81 160 289,60

0043 COLA DE ISOPOR 40G –
CX COM 12 UND

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Leo & Leo Leo & Leo 26,27 160 4.203,20

0044 COLA PARA SILICONE
60G

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Leo & Leo Leo & Leo 8,38 150 1.257,00

0045 CORRETIVO LÍQUIDO A
BASE DE ÁGUA,
CONTEÚDO 18 ML, CX
COM 12 UNID.

F L SAMPAIO DE ABREU
LTDA

Bic Bic/Bic 15,99 250 3.997,50

0046 DADO
CONFECCIONADO EM
E.V.A – 12X12 CM

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Bing Bing 54,45 100 5.445,00

0047 DOMINÓ EDUCATIVO
COM UNDS
ILUSTRADAS –
CONFECCIONADO EM
M.D.F – CX COM 28
UNDS–DOMINÓ
EDUCATIVO COM UNDS
ILUSTRADAS –
CONFECCIONADO EM
M.D.F – CX COM 28
UNDS –70X35X3 MM –
IDADE 02 A 04 ANOS

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Bing Bing 42,92 20 858,40

0048 ENVELOPE SACO
2434KO 250 UND

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

KRAFT KRAFT 68,27 120 8.192,40

0049 ENVELOPE A4 COR
BRANCA

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

KRAFT KRAFT 0,56 4.000 2.240,00

0050 ENVELOPE PARDO
MEDIO A4 CAIXA COM
100 UNIDADES

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

KRAFT KRAFT 35,81 80 2.864,80

0051 ESTILETE Estreito
Plástico 9MM

F L SAMPAIO DE ABREU
LTDA

Brw Brw/Brw 0,73 250 182,50

0052 ESTILETE Estreito
Plástico 18 MM

F L SAMPAIO DE ABREU
LTDA

Brw Brw/Brw 2,08 250 520,00

0053 EXTENSÃO ELÉTRICA 3
TOMADAS 3 PINOS DE
10M

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Megatron Megatron 15,12 40 604,80

0054 EXTRATOR DE
GRAMPO EM AÇO

F L SAMPAIO DE ABREU
LTDA

Brw Brw/Brw 1,36 350 476,00

0055 FANTOCHE EDUCATIVO
EM ESPUMA COM 24
CM DE ALTURA – IDADE
DE 01 A 04 ANOS

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Bing Bing 127,09 130 16.521,70

0056 FITA ADESIVA
PLASTICA TR 45X50

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

ALDEBRÁS ALDEBRÁS 9,15 470 4.300,50

0057 FITA ADESIVA 12X40
DUREX
TRANSPARENTE

F L SAMPAIO DE ABREU
LTDA

Adere Adere/Adere 1,29 700 903,00

0058 FITA ADESIVA PAPEL
CREPE 50X50

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

3M 3M 11,27 245 2.761,15

0059 FITA DECORATIVA
16MMX50M

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

ADELPA ADELPA 4,60 350 1.610,00

0060 FITA ADESIVA DUPLA
FACE 12X30

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

ADELBRÁS ADELBRÁS 3,14 700 2.198,00

0061 FITA GOMADA LAILSSON DO CARMO
SOUSA

ADELBRÁS ADELBRÁS 11,12 660 7.339,20

0062 FITA ADESIVA KRAFT
MARROM (BORRACHA)
50 X 50 - PCT COM 02
ROLOS

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

KRAFT KRAFT 22,79 100 2.279,00

0063 FICHARIO DE MESA
TAMANHO 6X9

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

ACRIMET ACRIMET 87,23 50 4.361,50

0064 FICHARIO DE MESA
TAMANHO 5X8

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

ACRIMET ACRIMET 65,32 50 3.266,00

0065 FICHARIO DE MESA
TAMANHO 4X6

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

ACRIMET ACRIMET 41,31 50 2.065,50
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0066 MASSA PARA
MODELAR CX COM 06
UNIDADES

F L SAMPAIO DE ABREU
LTDA

Koala Koala/Delta 1,73 150 259,50

0067 PALITOS PARA
CHURRASCO

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Talge Talge 4,51 800 3.608,00

0068 GIZÃO DE CERA CAIXA
COM 12 UND

F L SAMPAIO DE ABREU
LTDA

Koala Koala/Delta 3,08 230 708,40

0069 GRAMPO PARA
GRAMPEADOR EM AÇO
METÁLICO 23/6
GALVANIZADO - CAIXA
COM 5.000 UNIDADES

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

ACC ACC 7,90 1.260 9.954,00

0070 GRAMPOS PARA
GRAMPEADOR EM AÇO
METÁLICO 23/6
GALVANIZADO - CAIXA
COM 5.000 UNIDADES

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

ACC ACC 6,70 1.460 9.782,00

0071 GRAMPEADOR DE
MESA MÉDIO 26/6

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

JOCAR JOCAR 12,66 840 10.634,40

0072 GRAMPEADOR DE
MESA GRANDE
P/100FLS

F L SAMPAIO DE ABREU
LTDA

Jocar office Jocar office/Leonora 74,44 640 47.641,60

0073 GRAMPOS PARA
PASTAS TIPO TRILHO
80 MM CX COM 50 UND.

F L SAMPAIO DE ABREU
LTDA

Bacchi Bacchi/Bacchi 9,30 110 1.023,00

0074 HIDROCOR 12 CORES
LAVAVEL

F L SAMPAIO DE ABREU
LTDA

Leo leo Leo leo/Leonora 4,61 240 1.106,40

0075 JOGO DA MEMÓRIA
EDUCATIVO –
CONFECCIONADO EM
M.D.F – CX COM 40
UNDS – 50X50X 3 MM –
IDADE 02 A 04 ANOS

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Bing Bing 54,18 30 1.625,40

0076 LAPISEIRA 0,7 PRO
TECNICA

F L SAMPAIO DE ABREU
LTDA

Brw Brw/Brw 2,58 240 619,20

0077 LAPISEIRA 0,9 PRO
TECNICA

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

SLIM SLIM 4,01 250 1.002,50

0078 LAPIS DE COR 12
CORES HEXAGONAL

F L SAMPAIO DE ABREU
LTDA

Leo leo Leo leo/Leonora 3,28 250 820,00

0079 LAPIS GRAFITE N 2 S/
BORRACHA PRETO
HEX 05CX C/ 144 UND.

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

JOCAR JOCAR 26,05 210 5.470,50

0080 LÁPIS DE CERA CORES
VARIADAS ETJ C/ 15

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

SLIM SLIM 4,42 40 176,80

0081 LIVRO REGISTRO ATA
100 FLS

F L SAMPAIO DE ABREU
LTDA

São domingos São domingos/São
domingos

8,42 540 4.546,80

0082 LIVRO DE PONTO C/
100 FOLHAS

F L SAMPAIO DE ABREU
LTDA

São domingos São domingos/São
domingos

13,04 530 6.911,20

0083 LIVRO ATA DE 200
PÁGINAS

F L SAMPAIO DE ABREU
LTDA

São domingos São domingos/São
domingos

13,74 500 6.870,00

0084 LIVRO DE REGISTRO
ESPECÍFICO PARA
PSICOTRÓPICOS

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Tamoio Tamoio 36,44 50 1.822,00

0085 LIGA ELÁSTICA 120
UNIDADES

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

MAMUTH MAMUTH 2,69 250 672,50

0086 MARCA TEXTO CORES
VARIADAS CAIXA COM
12 UNIDADES

F L SAMPAIO DE ABREU
LTDA

Brw Brw/Brw 11,23 690 7.748,70

0087 FRASCOS PET 30ml
COM VALVULA SPRAY

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Brussel Brussel 15,93 1.000 15.930,00

0088 FRASCOS MÉDIOS
PARA ÁLCOOL

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Brussel Brussel 4,10 1.000 4.100,00

0089 PLACA DE ISOPOR
1,0X0,50 DE 05MM

F L SAMPAIO DE ABREU
LTDA

Isoplast Isoplast/Isoplast 1,69 100 169,00

0090 PLACA DE ISOPOR
1,0X0,50 DE 10MM

F L SAMPAIO DE ABREU
LTDA

Isoplast Isoplast/Isoplast 3,41 290 988,90

0091 PLACA DE ISOPOR
1,0X0,50 DE 15 MM

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Isomil Isomil 4,02 290 1.165,80

0092 PLACA DE ISOPOR
1,0X0,50 DE 20MM

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Isomil Isomil 5,45 400 2.180,00

0093 FOLHA DE E.V.A
VARIAS CORES

F L SAMPAIO DE ABREU
LTDA

Dubflex Dubflex/Dubflex 1,02 3.700 3.774,00

0094 FOLHA DE E.V.A
VARIAS CORES COM
GLITER

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Extra Festas Extra Festas 3,88 2.400 9.312,00

0095 PASTA ABA PLÁSTICA
COM ELÁSTICO, OFICIO
40MM – CORES
VARIADAS

F L SAMPAIO DE ABREU
LTDA

Dac Dac/Dac 2,83 1.600 4.528,00
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0096 PASTA C ABA
DIVERSAS CORES
(PAPELÃO)

F L SAMPAIO DE ABREU
LTDA

Polycart Polycart/Polycart 2,28 4.300 9.804,00

0097 PASTA SUSPENSA
CARTÃO GRAMPO
PLASTICO

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

DELLO DELLO 3,12 1.500 4.680,00

0098 PASTA POLIONDA LAILSSON DO CARMO
SOUSA

DELLO DELLO 4,82 850 4.097,00

0099 PASTA COM ELASTICO
EM PLASTICO

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

DELLO DELLO 4,09 3.700 15.133,00

0100 PASTA AZ F L SAMPAIO DE ABREU
LTDA

Framma Framma/Framma 9,97 2.100 20.937,00

0101 PASTA TRANSPARENTE
OFICIO ABA DIVERSAS
CORES

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

YES YES 3,65 700 2.555,00

0102 PASTA CATALAGO C/50
ENVELOPE 500UND

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

YES YES 10,29 200 2.058,00

0103 PASTA SANFONADA
COM 12 REPARTIÇÕES

F L SAMPAIO DE ABREU
LTDA

Alaplast Alaplast/Alaplast 9,04 60 542,40

0104 PANO MURIM FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Mb tecidos Mb tecidos 13,25 15 198,75

0105 PAPEL 40KG LAILSSON DO CARMO
SOUSA

KRAFT KRAFT 1,76 100 176,00

0106 PAPEL A4 180G C/100
FLS CORES VARIADAS

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

COPIMAX COPIMAX 27,86 50 1.393,00

0107 PAPEL ALMAÇO
PAUTADO CX C/8X400
FLS

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

KRAFT KRAFT 140,83 10 1.408,30

0108 PAPEL CAMURÇA
VARIAS CORES

F L SAMPAIO DE ABREU
LTDA

Artfloc Artfloc/Artfloc 0,50 600 300,00

0109 PAPEL CARTÃO VARIAS
CORES

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

KRAFT KRAFT 1,01 1.005 1.015,05

0110 PAPEL CELOFANE LAILSSON DO CARMO
SOUSA

KRAFT KRAFT 1,01 900 909,00

0111 PAPEL CREPOM
VARIAS CORES

F L SAMPAIO DE ABREU
LTDA

Vmp Vmp/Vmp 0,59 1.000 590,00

0112 PAPEL DE SEDA
CORES VARIADAS

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

KRAFT KRAFT 0,90 1.000 900,00

0113 PAPEL LAMINADO
CORES VARIADAS

F L SAMPAIO DE ABREU
LTDA

Vmp Vmp/Vmp 0,68 950 646,00

0114 PAPEL PARDO 66X99 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

Kraft KRAFT 1,41 300 423,00

0115 PAPEL HECTOGRÁFICO
H 87 COM MATRIZ – CX
COM 100 JOGOS – CX
GRANDE COM 5
PASTAS

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

KRAFT KRAFT 44,35 30 1.330,50

0116 PAPEL SULFITE OFÍCIO
1, TAMANHO 216 X 355,
RESMA COM 500
(QUINHENTAS) FLS, CX
DE 10 RESMAS.

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Kraft Kraft 27,15 350 9.502,50

0117 PAPEL SULFITE A4,
TAMANHO 210 X 297,
RESMA COM 500
(QUINHENTAS) FLS, CX
DE 10 RESMAS.

F L SAMPAIO DE ABREU
LTDA

Report Report/Suzano 230,49 930 214.355,70

0118 PAPEL CASCA DE OVO
PCT C/50FLS

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

KRAFT KRAFT 22,07 200 4.414,00

0119 PAPEL CONTACT LAILSSON DO CARMO
SOUSA

KRAFT KRAFT 37,75 5 188,75

0120 PAPEL DUPLA FACE
VARIAS CORES

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

COLORSET COLORSET 1,01 800 808,00

0121 PERFURADOR DE
PAPEL, PARA 2 (DOIS)
FUROS, COM
CAPACIDADE PARA 30
FLS

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Dello Dello 25,31 350 8.858,50

0122 PINCEL MARCADOR
PERMANENTE CAIXA
COM 12 UND

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Jocar Jocar 22,46 380 8.534,80

0123 PINCEL PARA QUADRO
BRANCO AZUL

F L SAMPAIO DE ABREU
LTDA

Brw Brw/Brw 1,40 300 420,00

0124 PINCEL PARA QUADRO
BRANCO PRETO

F L SAMPAIO DE ABREU
LTDA

Brw Brw/Brw 1,42 300 426,00

0125 PINCEL PARA QUADRO
BRANCO VERMELHO

F L SAMPAIO DE ABREU
LTDA

Brw Brw/Brw 1,40 300 420,00
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0126 PINCEL PARA PINTURA
REDONDO Nº 10 C/12
UND

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Jocar Jocar 3,78 340 1.285,20

0127 PINCEL ATÔMICO
COLOR 1100 - P: TINTA
AZUL – CX COM 12 UND

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Jocar Jocar 43,56 360 15.681,60

0128 PINCEL ATÔMICO
COLOR 1100 - P: TINTA
PRETO – CX COM 12
UND

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Jocar Jocar 43,56 360 15.681,60

0129 PINCEL ATÔMICO
COLOR 1100 - P : TINTA
VERDE – CX COM 12
UND

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Jocar Jocar 43,56 360 15.681,60

0130 PINCEL ATÔMICO
COLOR 1100 - P: TINTA
VERMELHO – CX COM
12 UND

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

JOCAR JOCAR 41,67 360 15.001,20

0131 PINCEL
RETROPROJETOR

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Pilot Pilot 38,12 350 13.342,00

0132 PISTOLA P/ COLA
QUENTE TAM. GRANDE

F L SAMPAIO DE ABREU
LTDA

Master Master/Master 20,78 160 3.324,80

0133 PISTOLA P/ COLA
QUENTE TAM.
PEQUENO

F L SAMPAIO DE ABREU
LTDA

Master Master/Master 12,50 160 2.000,00

0134 PINTURA DE DEDO 6
CORES

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

ESCOLAR ESCOLAR 8,68 50 434,00

0135 PORTA CANETAS LAILSSON DO CARMO
SOUSA

ACRILEX ACRILEX 15,14 340 5.147,60

0136 PORTA CARIMBO F L SAMPAIO DE ABREU
LTDA

Waleu Waleu/Maxcril 7,79 240 1.869,60

0137 CAIXA
CORRESPONDÊNCIA

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Acrilex Acrilex 62,80 80 5.024,00

0138 PRANCHETA EM
MADEIRA

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Jocar Jocar 7,25 200 1.450,00

0139 PRANCHETA EM
ACRILICO

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Acrilex Acrilex 11,29 1.100 12.419,00

0140 PORTA OBJETO F L SAMPAIO DE ABREU
LTDA

Dello Dello/Dello 6,53 280 1.828,40

0141 QUADRO DE AVISO
(MURAL)

Marghess Grupo
Empresarial Eireli

PADRÃO SOUZA 130,00 115 14.950,00

0142 RECARGA DE PINCEL
ATÔMICO 37ML – COR:
AZUL – CX COM 12 UND

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Poli Poli 39,86 210 8.370,60

0143 RECARGA DE PINCEL
ATÔMICO 37ML –
COR:PRETO – CX COM
12 UND

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Poli Poli 30,84 210 6.476,40

0144 RECARGA DE PINCEL
ATÔMICO 37ML – COR:
VERMELHO – CX COM
12 UND

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

COMPACTOR COMPACTOR 29,48 210 6.190,80

0145 RECARGA DE PINCEL
ATÔMICO 37ML -COR:
VERDE- CX C 12 UND

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Poli Poli 30,86 210 6.480,60

0146 REGUA PLASTICA 20CM
CRISTAL

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

WALEU WALEU 0,60 450 270,00

0147 REGUA PLASTICA 30CM
CRISTAL

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

WALEU WALEU 3,52 750 2.640,00

0148 REGUA PLASTICA 50CM
CRISTAL

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

WALEU WALEU 2,21 550 1.215,50

0149 SACO DECORATIVO
TRANSPARENTE C/100
UND

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Lazzo Lazzo 19,75 100 1.975,00

0150 SACO PARA PRESENTE
TAMANHO P

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Lazzo Lazzo 5,34 100 534,00

0151 SACO PARA PRESENTE
TAMANHO M

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Gala Gala 22,25 100 2.225,00

0152 SACO PARA PRESENTE
TAMANHO G

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Gala Gala 30,55 100 3.055,00

0153 TESOURA EM AÇO
INOX TAM. GRANDE
MULTIUSO

F L SAMPAIO DE ABREU
LTDA

Brw Brw/Brw 5,00 580 2.900,00

0154 TESOURA PARA
PICOTAR

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Jocar Jocar 8,10 230 1.863,00
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0155 TESOURA ESCOLAR
SEM PONTA, USO
GERAL, AÇO INOX,
CABO DE PLÁSTICO,
TAMANHO PEQUENO 13
CM

F L SAMPAIO DE ABREU
LTDA

Brw Brw/Brw 2,00 500 1.000,00

0156 TINTA PARA CARIMBO
AZUL

0,00 185 0,00

0157 TINTA PARA CARIMBO
PRETO

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Poli Poli 4,68 185 865,80

0158 TINTA GUACHE CORES
VARIADAS CAICA COM
6 UNIDADES

F L SAMPAIO DE ABREU
LTDA

Radex Radex/Tonbras 2,68 180 482,40

0159 TINTA P/TECIDO CX C/
12 UND

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Poli Poli 40,06 160 6.409,60

0160 TINTA
REABASTECEDORA P/
PINCEL Q.BRANCO C/12
UND

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Poli Poli 46,23 205 9.477,15

0161 TINTA
REABASTECEDORA P/
PINCEL ATÔMICO C/12
UND

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Poli Poli 45,00 105 4.725,00

0162 TINTA FACIAL 10
CORES

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Poli Poli 10,61 50 530,50

0163 TELA PRA PINTURA EM
ALGODÃO 20X30

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Lazzo Lazzo 4,05 250 1.012,50

0164 TELA PRA PINTURA EM
ALGODÃO 16X22

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Lazzo Lazzo 4,17 250 1.042,50

0165 TAPETE EM EVA C/12
UNDS

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Rezzo Rezzo 24,98 80 1.998,40

0166 TNT C/50 M VARIAS
CORES

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Reis Resis 92,80 4.100 380.480,00

0167 FELTRO PARA
ARTESANATO LISO
0,35X0,35M

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

SANTA FÉ SANTA FÉ 3,85 100 385,00

0168 FELTRO PARA
ARTESANATO
ESTAMPADOS
0,35X0,35M

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Santa Fé Santa Fé 4,41 100 441,00

0169 FITA CETIM
MULTICOLOR 0,7 MM
VARIAS CORES

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Fitas Progresso Fitas Progresso 5,06 50 253,00

0170 FITA CETIM ACETINADA
COM BORDAS 2,54 CM
X 50 CM VARIAS CORES

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Fitas Progresso Fitas Progresso 13,43 50 671,50

0171 FITA CETIM 16 MM FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Fitas Progresso Fitas Progresso 7,14 50 357,00

0172 FITA PARA LAÇOS Nº 09
- 38 MM

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Fitas Progresso Fitas Progresso 13,75 50 687,50

0173 FITA CETIM Nº 01 – 0,7
MM

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Fitas Progresso Fitas Progresso 5,06 50 253,00

0174 FITA CETIM Nº 02 – 10
MM

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Fitas Progresso Fitas Progresso 3,67 50 183,50

0175 FITA CETIM Nº 04 – 0,7
MM

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Fitas Progresso Fitas Progresso 6,67 50 333,50

0176 FITA CETIM Nº 03 – 15
MM

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Fitas Progresso Fitas Progresso 3,77 50 188,50

0177 LINHA NAYLON FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Artpesca Artpesca 3,68 50 184,00

0178 BOLAS DE ISOPOR 200
MM

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Isoporlândia Festas Isoporlândia Festas 6,64 200 1.328,00

0179 BOLAS DE ISOPOR 150
MM

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Isoporlândia Festas Isoporlândia Festas 6,83 200 1.366,00

0180 BOLAS DE ISOPOR 125
MM

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Isoporlândia Festas Isoporlândia Festas 9,14 200 1.828,00

0181 BOLAS DE ISOPOR 100
MM

F L SAMPAIO DE ABREU
LTDA

Isoplast Isoplast/Isoplast 2,19 200 438,00

0182 NOVELOS DE LÃ 40G
CROCHÊ CORES
VARIADAS

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Pingouin Pingouin 4,19 800 3.352,00

0183 ELASTICO 3 MM FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Zanotti Zanotti 14,65 80 1.172,00

0184 ELASTICO 7 MM FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Zanotti Zanotti 15,75 80 1.260,00

0185 CORDÃO ELÁSTICO
ROLIÇO

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Emporio Emporio 34,55 50 1.727,50
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0186 BARBANTE Nº 08 600g
VARIAS CORES

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

EuroFios EuroFios 17,84 100 1.784,00

0187 FECHO A METRO Nº 05
VARIAS CORES

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

BNY BNY 1,37 100 137,00

0188 VIES ESTAMPADO FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Destaque Destaque 8,18 200 1.636,00

0189 VIES LISO FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Cinderela Cinderela 8,00 200 1.600,00

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 - AGENDA PERMANENTE 192 FOLHAS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
14:18:46

tilibra tilibra 250 38,41 9.602,50 Sim

I. C. LEITE EIRELI 28.874.382/0001-
00

20/07/2021 -
22:01:27

AGENDA
PERMANENTE
192 FOLHAS

leonora 250 33,50 8.375,00 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
14:59:14

Lorigraf Lorigraf/Lorigraf 250 17,26 4.315,00 Não

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
15:30:50

AGENDA
PERMANENTE
192 FOLHAS

SILCAR 250 37,71 9.427,50 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:08

AGENDA TILIBRA 250 28,00 7.000,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
17:40:20

PROPRIA PROPRIA 250 60,00 15.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
17:51:25

tilibra tilibra 250 25,00 6.250,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
18:32:16

Tilibra Tilibra 250 26,50 6.625,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
21:21:43

FORONI FORONI 250 38,35 9.587,50 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
02:24:15

SÃO DOMINGOS SÃO DOMINGOS 250 32,60 8.150,00 Sim

M A COSTA JUNIOR
EIRELI

38.079.866/0001-
02

22/07/2021 -
05:58:10

TILIBRA TILIBRA 250 25,90 6.475,00 Sim

DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

17.433.114/0001-
28

22/07/2021 -
07:45:43

tilibra tilibra 250 27,00 6.750,00 Sim

C R DE OLIVEIRA
DISTRIBUIDORA
EIRELI

38.056.561/0001-
85

22/07/2021 -
08:15:22

tilibra tilibra 250 27,00 6.750,00 Sim

0002 - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, NEGRO E VERDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
14:19:42

CAS CAS 50 5,52 276,00 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
11:34:04

APAGADOR XILINGO 50 3,50 175,00 Sim
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I. C. LEITE EIRELI 28.874.382/0001-
00

20/07/2021 -
22:02:43

APAGADOR
PARA QUADRO
BRANCO, NEGRO
E VER

Leonora 50 10,50 525,00 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
14:59:14

Brw Brw/Brw 50 4,26 213,00 Não

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
15:32:08

APAGADOR
PARA QUADRO
BRANCO

W. MILL 50 4,29 214,50 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:03

APAGADOR BRW 50 6,50 325,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
18:50:07

PROPRIA PROPRIA 50 10,00 500,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
17:51:58

radex radex 50 5,00 250,00 Sim

REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

21/07/2021 -
18:09:01

APAGADOR
PARA QUADRO
BRANCO

KAZ 50 3,26 163,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
18:32:55

radex radex 50 13,40 670,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
20:52:36

APAGADOR
PARA QUADRO
BRANCO

LYKE 50 6,56 328,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
21:22:26

JAPAN STAM JAPAN STAM 50 5,50 275,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
02:25:24

RADEX RADEX 50 19,20 960,00 Sim

M A COSTA JUNIOR
EIRELI

38.079.866/0001-
02

22/07/2021 -
05:59:42

RADEX RADEX 50 6,80 340,00 Sim

DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

17.433.114/0001-
28

22/07/2021 -
07:46:21

radex radex 50 4,50 225,00 Sim

C R DE OLIVEIRA
DISTRIBUIDORA
EIRELI

38.056.561/0001-
85

22/07/2021 -
08:16:17

radex radex 50 5,62 281,00 Sim

0003 - APONTADOR COM DEPÓSITO, COM 12
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
14:20:42

CAS CAS 220 21,06 4.633,20 Sim

I. C. LEITE EIRELI 28.874.382/0001-
00

20/07/2021 -
22:04:24

APONTADOR
COM DEPÓSITO,
COM 12

DELLO 220 43,80 9.636,00 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
14:59:13

Leo leo Leo leo/Leonora 220 20,91 4.600,20 Não

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
15:32:29

APONTADOR
COM DEPÓSITO,
COM 12

LEONORA 220 9,38 2.063,60 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:03

APONTADOR LEONORA 220 21,00 4.620,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
18:50:32

PROPRIA PROPRIA 220 10,00 2.200,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
17:52:37

tris tris 220 14,40 3.168,00 Sim

REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

21/07/2021 -
18:11:48

APONTADOR
COM DEPÓSITO

LEO & LEO 220 5,70 1.254,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
18:33:25

Leo e Leo Leo e Leo 220 42,89 9.435,80 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
20:56:30

APONTADOR
COM DEPÓSITO

leo e leo 220 17,94 3.946,80 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
21:23:02

JAPAN STAM JAPAN STAM 220 21,05 4.631,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
02:26:12

CAS CAS 220 1,75 385,00 Sim

0004 - ALMOFADA PARA CARIMBO nº 03, comprimento a base de resinas, termoplásticas solvente, medindo 6,7x11 cm
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
14:22:03

CAS CAS 335 8,10 2.713,50 Sim

PR2021.05_CLHO-01305 - Pág 2515



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/08/2021 às 10:52:08.
Página 16 de 666

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
11:35:56

ALMOFADA PARA
CARIMBO

RADEX 335 13,60 4.556,00 Sim

I. C. LEITE EIRELI 28.874.382/0001-
00

20/07/2021 -
22:06:17

LMOFADA PARA
CARIMBO nº 03,
comprimento

MAXPRINT 335 9,50 3.182,50 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
14:59:13

Radex Radex/Tonbras 335 4,57 1.530,95 Não

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
15:32:53

ALMOFADA PARA
CARIMBO nº 03

JAPAN 335 8,14 2.726,90 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:03

ALMOFADA MASTERPRINT 335 6,40 2.144,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
18:50:53

PROPRIA PROPRIA 335 10,00 3.350,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
17:53:24

radex radex 335 5,50 1.842,50 Sim

REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

21/07/2021 -
18:12:28

ALMOFADA PARA
CARIMBO nº 03

RADEX 335 5,49 1.839,15 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
18:33:45

radex radex 335 7,63 2.556,05 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
20:57:27

ALMOFADA PARA
CARIMBO nº 03

RADEX 335 7,06 2.365,10 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
21:23:51

CAS CAS 335 8,15 2.730,25 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
02:27:06

RADEX RADEX 335 3,42 1.145,70 Sim

M A COSTA JUNIOR
EIRELI

38.079.866/0001-
02

22/07/2021 -
06:01:26

RADEX RADEX 335 9,00 3.015,00 Sim

DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

17.433.114/0001-
28

22/07/2021 -
07:46:46

radex radex 335 4,29 1.437,15 Sim

Marghess Grupo
Empresarial Eireli

05.321.253/0001-
80

22/07/2021 -
08:13:45

PADRÃO Radex 335 5,80 1.943,00 Sim

C R DE OLIVEIRA
DISTRIBUIDORA
EIRELI

38.056.561/0001-
85

22/07/2021 -
08:16:38

radex radex 335 4,29 1.437,15 Sim

0005 - ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO 350 x 135 x 240mm
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
14:23:36

Frugis Frugis 400 6,42 2.568,00 Sim

I. C. LEITE EIRELI 28.874.382/0001-
00

20/07/2021 -
22:10:40

ARQUIVO
MORTO DE
PAPELÃO 350 x
135 x 240

DELLO 400 3,50 1.400,00 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
14:59:12

Polycart Polycart/Polycart 400 2,60 1.040,00 Não

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
15:33:14

ARQUIVO
MORTO DE
PAPELÃO

FRAMA 400 7,22 2.888,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:03

ARQUIVO FRAMA 400 7,00 2.800,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
18:51:04

PROPRIA PROPRIA 400 20,00 8.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
17:53:59

dello dello 400 4,50 1.800,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
18:34:15

frama frama 400 6,76 2.704,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
20:58:35

ARQUIVO
MORTO DE
PAPELÃO

Dello 400 13,57 5.428,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
21:25:15

JUMBO JUMBO 400 6,40 2.560,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
02:27:57

FRAMA FRAMA 400 8,00 3.200,00 Sim

M A COSTA JUNIOR
EIRELI

38.079.866/0001-
02

22/07/2021 -
06:02:38

POLYCART POLYCART 400 6,50 2.600,00 Sim

DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

17.433.114/0001-
28

22/07/2021 -
07:47:03

dello dello 400 4,50 1.800,00 Sim
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Marghess Grupo
Empresarial Eireli

05.321.253/0001-
80

22/07/2021 -
08:14:53

PADRÃO FRAMA 400 7,00 2.800,00 Sim

C R DE OLIVEIRA
DISTRIBUIDORA
EIRELI

38.056.561/0001-
85

22/07/2021 -
08:17:03

dello dello 400 4,50 1.800,00 Sim

0006 - ARQUIVO MORTO DE POLIAMIDA 350x250x130mm
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
14:25:27

Polibras Polibras 1.400 11,48 16.072,00 Sim

I. C. LEITE EIRELI 28.874.382/0001-
00

20/07/2021 -
22:11:50

ARQUIVO
MORTO DE
POLIAMIDA
350x250x130mm

POLIBRAS 1.400 9,00 12.600,00 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
15:33:33

ARQUIVO
MORTO DE
POLIAMIDA
350x250x130mm

ALAPLASTICO 1.400 14,07 19.698,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:03

ARQUIVO ALAPLAST 1.400 8,00 11.200,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
18:51:12

PROPRIA PROPRIA 1.400 20,00 28.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
17:54:46

dello dello 1.400 6,80 9.520,00 Sim

REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

21/07/2021 -
18:12:59

ARQUIVO
MORTO DE
POLIAMIDA
350x250x130mm

KAZ 1.400 8,29 11.606,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
18:34:44

frama frama 1.400 7,45 10.430,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

22/07/2021 -
08:37:55

ARQUIVO
MORTO DE
POLIAMIDA
350x250x130mm

Dub Flex 1.400 19,90 27.860,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
21:27:13

POLIBRAS POLIBRAS 1.400 11,45 16.030,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
02:29:34

FRAMA FRAMA 1.400 8,12 11.368,00 Sim

M A COSTA JUNIOR
EIRELI

38.079.866/0001-
02

22/07/2021 -
06:04:28

POLYCART POLYCART 1.400 9,55 13.370,00 Sim

DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

17.433.114/0001-
28

22/07/2021 -
07:47:28

dello dello 1.400 5,30 7.420,00 Sim

Marghess Grupo
Empresarial Eireli

05.321.253/0001-
80

22/07/2021 -
08:15:19

PADRÃO FRAMA 1.400 9,70 13.580,00 Sim

C R DE OLIVEIRA
DISTRIBUIDORA
EIRELI

38.056.561/0001-
85

22/07/2021 -
08:17:20

dello dello 1.400 5,30 7.420,00 Sim

0007 - ALFINETE PARA MURAL E MAPAS N1
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
14:26:27

CIS CIS 130 9,46 1.229,80 Sim

I. C. LEITE EIRELI 28.874.382/0001-
00

20/07/2021 -
22:15:00

ALFINETE PARA
MURAL E MAPAS
N1

BACCHI 130 12,90 1.677,00 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
14:59:12

Bacchi Bacchi/Bacchi 130 5,57 724,10 Não

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
15:33:52

ALFINETE PARA
MURAL E MAPAS
N1

LEONORA 130 7,47 971,10 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:03

ALFINETE ACC 130 3,80 494,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
18:51:24

PROPRIA PROPRIA 130 20,00 2.600,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
17:55:34

jocar office jocar office 130 9,90 1.287,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
18:35:17

jocar office jocar oficce 130 6,98 907,40 Sim
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S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
21:01:05

ALFINETE PARA
MURAL E MAPAS
N1

Jocar 130 4,44 577,20 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
21:28:38

CIS CIS 130 9,45 1.228,50 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
02:30:25

JOCAR JOCAR 130 4,66 605,80 Sim

Marghess Grupo
Empresarial Eireli

05.321.253/0001-
80

22/07/2021 -
08:15:46

PADRÃO Leonora 130 6,50 845,00 Sim

0008 - BASTÃO COLA QUENTE FINO 7MM - 1KG
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
14:28:02

Leo & Leo Leo & Leo 95 51,98 4.938,10 Sim

I. C. LEITE EIRELI 28.874.382/0001-
00

20/07/2021 -
22:17:07

BASTÃO COLA
QUENTE FINO
7MM - 1KG

BRW 95 62,00 5.890,00 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
15:34:14

BASTÃO COLA
QUENTE FINO
7MM - 1KG

NEXEL 95 82,74 7.860,30 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:02

BASTÃO IBEL 95 40,00 3.800,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
19:22:35

PROPRIA PROPRIA 95 80,00 7.600,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
17:56:48

rendjcolla rendjcolla 95 0,60 57,00 Sim

REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

21/07/2021 -
18:13:41

BASTÃO COLA
QUENTE FINO
7MM - 1KG

KAZ 95 39,60 3.762,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
18:36:07

MERCUR MERCUR 95 32,62 3.098,90 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
21:02:05

BASTÃO COLA
QUENTE FINO
7MM - 1KG

Jocar 95 64,40 6.118,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
21:29:15

MARIPEL MARIPEL 95 6,10 579,50 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
02:32:37

MAKE + MAKE + 95 28,50 2.707,50 Sim

DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

17.433.114/0001-
28

22/07/2021 -
07:48:14

koala koala 95 1,20 114,00 Sim

C R DE OLIVEIRA
DISTRIBUIDORA
EIRELI

38.056.561/0001-
85

22/07/2021 -
08:17:41

koala koala 95 1,20 114,00 Sim

0009 - BASTÃO COLA QUENTE GROSSO 11MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
14:28:56

Leo & Leo Leo & Leo 95 53,03 5.037,85 Sim

I. C. LEITE EIRELI 28.874.382/0001-
00

20/07/2021 -
22:17:39

BASTÃO COLA
QUENTE
GROSSO 11MM

BRW 95 68,00 6.460,00 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
15:10:51

Ibel Ibel/Ibel 95 33,17 3.151,15 Não

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
15:34:34

BASTÃO COLA
QUENTE
GROSSO 11MM

NEXEL 95 82,74 7.860,30 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:02

BASTÃO IBEL 95 45,00 4.275,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
19:23:20

PROPRIA PROPRIA 95 95,00 9.025,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
17:57:26

rendjcolla rendjcolla 95 1,20 114,00 Sim

REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

21/07/2021 -
18:14:23

BASTÃO COLA
QUENTE
GROSSO 11MM

KAZ 95 39,60 3.762,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
18:36:44

MERCUR MERCUR 95 26,10 2.479,50 Sim
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S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
21:03:18

BASTÃO COLA
QUENTE FINO
7MM - 1KG

Jocar 95 72,45 6.882,75 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
21:29:57

MARIPEL MARIPEL 95 53,00 5.035,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
02:32:29

MAKE + MAKE + 95 32,50 3.087,50 Sim

DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

17.433.114/0001-
28

22/07/2021 -
07:48:31

koala koala 95 1,80 171,00 Sim

C R DE OLIVEIRA
DISTRIBUIDORA
EIRELI

38.056.561/0001-
85

22/07/2021 -
08:17:58

koala koala 95 1,80 171,00 Sim

0010 - BORRACHA BICOLOR AZUL/VERMELHA 45X18X7 CX C/ 40 UND
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
14:29:59

Leo & Leo Leo & Leo 100 30,28 3.028,00 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
11:38:37

BORRACHA
BICOLOR

MERCUR 100 30,00 3.000,00 Sim

I. C. LEITE EIRELI 28.874.382/0001-
00

20/07/2021 -
22:23:25

BORRACHA
BICOLOR
AZUL/VERMELHA
45X18X7 C

MASTERPRINT 100 28,00 2.800,00 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
15:34:59

BORRACHA
BICOLOR
AZUL/VERMELHA
45X18X7

RED BOND 100 28,14 2.814,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:01

BORRACHA PREMIER 100 38,00 3.800,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
19:23:29

PROPRIA PROPRIA 100 25,00 2.500,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
17:58:10

mercur mercur 100 30,00 3.000,00 Sim

REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

21/07/2021 -
18:14:56

BORRACHA
BICOLOR
AZUL/VERMELHA

MERCUR 100 35,43 3.543,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
18:37:38

MERCUR MERCUR 100 43,20 4.320,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
21:04:25

BORRACHA
BICOLOR
AZUL/VERMELHA

MAKE+ 100 56,12 5.612,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
21:30:41

MAKE MAKE 100 30,30 3.030,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
02:33:40

MERCUR MERCUR 100 22,25 2.225,00 Sim

M A COSTA JUNIOR
EIRELI

38.079.866/0001-
02

22/07/2021 -
07:54:46

MERCUR MERCUR 100 29,00 2.900,00 Sim

0011 - BORRACHA PONTEIRA BRANCA - CX COM 50 UND
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
14:31:11

Leo & Leo Leo & Leo 220 22,29 4.903,80 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
11:39:18

BORRACHA MERCUR 220 33,00 7.260,00 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
14:59:11

Leo leo Leo leo/Leonora 220 5,76 1.267,20 Não

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
15:35:31

BORRACHA
PONTEIRA
BRANCA - CX
COM 50 UND

PREMIER 220 15,07 3.315,40 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:01

BORRACHA PREMIER 220 30,00 6.600,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
17:42:11

PROPRIA PROPRIA 220 50,00 11.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
17:58:52

mercur mercur 220 12,50 2.750,00 Sim
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TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
18:38:16

MERCUR MERCUR 220 10,23 2.250,60 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
21:13:40

BORRACHA
PONTEIRA
BRANCA

leo e leo 220 8,95 1.969,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
21:31:34

MERCUR MERCUR 220 22,25 4.895,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
02:35:31

MERCUR MERCUR 220 17,40 3.828,00 Sim

REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

22/07/2021 -
05:28:59

BORRACHA
PONTEIRA
BRANCA - CX
COM 50 UND

KAZ 220 12,83 2.822,60 Sim

M A COSTA JUNIOR
EIRELI

38.079.866/0001-
02

22/07/2021 -
06:06:41

MERCUR MERCUR 220 16,00 3.520,00 Sim

DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

17.433.114/0001-
28

22/07/2021 -
07:49:21

mercur mercur 220 13,80 3.036,00 Sim

C R DE OLIVEIRA
DISTRIBUIDORA
EIRELI

38.056.561/0001-
85

22/07/2021 -
08:18:25

mercur mercur 220 13,80 3.036,00 Sim

0012 - BLOCO DE RECADO 102X76 100 FLS AUTO ADESIVO C/4 UND
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
14:32:15

Yes Yes 650 4,71 3.061,50 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
15:35:56

BLOCO DE
RECADO 102X76
100 FLS AUTO

BRW 650 9,14 5.941,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:01

BLOCO MASTERPRINT 650 8,10 5.265,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
17:42:22

PROPRIA PROPRIA 650 60,00 39.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
17:59:30

tilibra tilibra 650 6,50 4.225,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
18:38:47

BRW BRW 650 9,50 6.175,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
21:14:35

BLOCO DE
RECADO 102X76
100 FLS

Jocar 650 25,76 16.744,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
21:32:26

STICK NOTE STICK NOTE 650 4,70 3.055,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
02:36:26

NOTE FIX NOTE FIX 650 11,45 7.442,50 Sim

0013 - BALÕES nº 7,5 - CORES VARIADAS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
14:33:21

Balonex Balonex 1.550 10,25 15.887,50 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
11:40:52

BALÕES SÃO ROQUE 1.550 17,60 27.280,00 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
15:36:19

BALÕES nº 7,5 -
CORES
VARIADAS

FEST BALL 1.550 13,13 20.351,50 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:01

BALÕES SÃO ROQUE 1.550 11,00 17.050,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
17:42:40

PROPRIA PROPRIA 1.550 35,00 54.250,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
18:00:24

são roque são roque 1.550 8,00 12.400,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
18:39:17

SAO ROQUE SAO ROQUE 1.550 14,60 22.630,00 Sim

FRANCISCO DAS
CHAGAS BATISTA DA
SILVA JUNIOR

11.494.673/0001-
61

21/07/2021 -
19:26:31

BALÕES nº 7,5 -
CORES
VARIADAS

SÃO ROQUE 1.550 9,90 15.345,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
21:33:11

SÃO ROQUE SÃO ROQUE 1.550 10,30 15.965,00 Sim
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N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
02:37:17

SÃO ROQUE SÃO ROQUE 1.550 17,32 26.846,00 Sim

DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

17.433.114/0001-
28

22/07/2021 -
07:50:16

são roque são roque 1.550 10,20 15.810,00 Sim

C R DE OLIVEIRA
DISTRIBUIDORA
EIRELI

38.056.561/0001-
85

22/07/2021 -
08:18:52

são roque são roque 1.550 10,20 15.810,00 Sim

0014 - CADERNO BROCHURA 1/4 96 FOLHAS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
14:34:10

Tilibra Tilibra 220 9,33 2.052,60 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
11:46:47

CADERNO
BROCHURA

TILIBRA 220 15,00 3.300,00 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
14:59:11

Credeal Credeal/Credeal 220 1,44 316,80 Não

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
15:36:38

CADERNO
BROCHURA 1/4
96 FOLHAS

CREDEAL 220 3,85 847,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:00

CADERNO JANDAIA 220 8,50 1.870,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
17:42:51

PROPRIA PROPRIA 220 20,00 4.400,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
18:39:50

X-write X-write 220 7,80 1.716,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
21:15:48

CADERNO
BROCHURA 1/4
96 FOLHAS

CREDEAL 220 8,74 1.922,80 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
21:33:46

TILIBRA TILIBRA 220 9,30 2.046,00 Sim

0015 - CADERNO BROCHURA PEQUENO, ESPIRAL, COM 96 FLS - PCT COM 20 UND - CAIXA COM 12 PCT
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
14:35:28

Tilibra Tilibra 650 864,43 561.879,50 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
11:50:36

CADERNO TILIBRA 650 2.000,00 1.300.000,00 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
15:37:05

CADERNO
BROCHURA
PEQUENO,
ESPIRAL

CREDEAL 650 1.101,36 715.884,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:00

CADERNO JANDAIA 650 8,50 5.525,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
17:43:03

PROPRIA PROPRIA 650 300,00 195.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
18:01:59

jandaia jandaia 650 720,00 468.000,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
18:40:33

X-write X-write 650 1.080,00 702.000,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
21:17:23

CADERNO
BROCHURA
PEQUENO

CREDEAL 650 2.141,76 1.392.144,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
21:34:33

TILIBRA TILIBRA 650 864,50 561.925,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
02:38:53

SÃO DOMINGOS SÃO DOMINGOS 650 60,91 39.591,50 Sim

0016 - CADERNO UNIV 10 MT 200 FLS LIFESTYLE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
14:36:52

Tilibra Tilibra 350 14,47 5.064,50 Sim
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LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
11:52:36

CADERNO TILIBRA 350 35,00 12.250,00 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
15:37:24

CADERNO UNIV
10 MT 200 FLS
LIFESTYLE

CREDEAL 350 20,73 7.255,50 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:00

CADERNO JANDAIA 350 15,00 5.250,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
17:43:18

PROPRIA PROPRIA 350 34,02 11.907,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
18:02:41

foroni foroni 350 24,50 8.575,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
18:41:00

Tilibra Tilibra 350 12,50 4.375,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
21:18:01

CADERNO UNIV
10 MT 200 FLS
LIFESTYLE

Foroni 350 18,61 6.513,50 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
21:35:29

TILIBRA TILIBRA 350 14,45 5.057,50 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
02:40:04

SÃO DOMINGOS SÃO DOMINGOS 350 22,45 7.857,50 Sim

0017 - CADERNO UNIV 12 MT 200 FLS LIFESTYLE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
14:37:50

Tilibra Tilibra 150 25,35 3.802,50 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
11:53:38

CADERNO TILIBRA 150 38,00 5.700,00 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
15:37:41

CADERNO UNIV
12 MT 200 FLS
LIFESTYLE

CREDEAL 150 25,16 3.774,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:59

CADERNO JANDAIA 150 18,00 2.700,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
17:43:27

PROPRIA PROPRIA 150 30,00 4.500,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
18:03:27

foroni foroni 150 26,20 3.930,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
18:41:30

Tilibra Tilibra 150 14,60 2.190,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
21:18:37

CADERNO UNIV
12 MT 200 FLS
LIFESTYLE

CREDEAL 150 28,52 4.278,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
21:36:09

TILIBRA TILIBRA 150 25,40 3.810,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
02:40:55

SÃO DOMINGOS SÃO DOMINGOS 150 15,00 2.250,00 Sim

0018 - CADERNO UNIV 20 MT 200 FLS LIFESTYLE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
14:38:37

Tilibra Tilibra 150 36,75 5.512,50 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
11:54:11

CADERNO TILIBRA 150 45,00 6.750,00 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
15:38:01

CADERNO UNIV
20 MT 200 FLS
LIFESTYLE

CREDEAL 150 38,79 5.818,50 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:59

CADERNO JANDAIA 150 29,40 4.410,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
17:43:35

PROPRIA PROPRIA 150 45,00 6.750,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
18:04:36

foroni foroni 150 31,50 4.725,00 Sim
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TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
18:42:20

Tilibra Tilibra 150 19,66 2.949,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
21:37:03

TILIBRA TILIBRA 150 36,80 5.520,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
02:41:35

SÃO DOMINGOS SÃO DOMINGOS 150 26,90 4.035,00 Sim

0019 - CADERNO DE DESENHO CAPA DURA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
14:39:31

Tilibra Tilibra 150 10,46 1.569,00 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
11:55:16

CADERNO TILIBRA 150 15,00 2.250,00 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
15:38:21

CADERNO DE
DESENHO CAPA
DURA

CREDEAL 150 10,38 1.557,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:59

CADERNO JANDAIA 150 3,60 540,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
17:43:46

PROPRIA PROPRIA 150 30,00 4.500,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
18:42:50

Tilibra Tilibra 150 14,50 2.175,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
21:13:15

foroni foroni 150 10,00 1.500,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
21:19:20

CADERNO DE
DESENHO CAPA
DURA

Foroni 150 24,73 3.709,50 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
21:37:38

TILIBRA TILIBRA 150 10,45 1.567,50 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
02:42:15

SÃO DOMINGOS SÃO DOMINGOS 150 12,50 1.875,00 Sim

0020 - CADERNO DE CALIGRAFIA PRÉ-ESCOLAR PCT C/20
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
14:40:20

Tilibra Tilibra 5 46,33 231,65 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
15:38:46

CADERNO DE
CALIGRAFIA
PRÉ-ESCOLAR

BAHIA 5 40,20 201,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:59

CADERNO JANDAIA 5 25,00 125,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
17:44:01

PROPRIA PROPRIA 5 80,00 400,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
18:43:12

Tilibra Tilibra 5 74,30 371,50 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
21:13:53

foroni foroni 5 68,00 340,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
21:20:04

CADERNO DE
CALIGRAFIA

BAHIA 5 20,24 101,20 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
21:38:15

TILIBRA TILIBRA 5 46,35 231,75 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
02:42:58

SÃO DOMINGOS SÃO DOMINGOS 5 30,15 150,75 Sim

0021 - CADERNO DE PROTOCOLO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
14:41:35

Tilibra t 400 16,65 6.660,00 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
14:59:11

São domingos São domingos/São
domingos

400 8,34 3.336,00 Não

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
15:39:11

CADERNO DE
PROTOCOLO

TILIBRA 400 13,43 5.372,00 Sim
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DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:58

PROTOCOLO BAHIAARTEGRAFICA 400 13,80 5.520,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
17:44:24

PROPRIA PROPRIA 400 25,00 10.000,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
18:44:06

Tilibra Tilibra 400 15,63 6.252,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
21:14:34

tilibra tilibra 400 12,90 5.160,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
21:39:03

TILIBRA TILIBRA 400 16,70 6.680,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
02:43:48

SÃO DOMINGOS SÃO DOMINGOS 400 15,12 6.048,00 Sim

M A COSTA JUNIOR
EIRELI

38.079.866/0001-
02

22/07/2021 -
06:08:44

SAO DOMINGOS SAO DOMINGOS 400 11,00 4.400,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

22/07/2021 -
08:39:13

CADERNO DE
PROTOCOLO

Foroni 400 8,20 3.280,00 Sim

0022 - CALCULADORA GRANDE C/12 DÍGITOS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
14:42:26

Digimax Digimax 530 35,75 18.947,50 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
11:56:26

CALCULADORA KENKO 530 45,00 23.850,00 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
15:39:28

CALCULADORA
GRANDE C/12
DÍGITOS

XR 530 48,90 25.917,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:58

CALCULADORA MASTERPRINT 530 33,50 17.755,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
17:44:34

PROPRIA PROPRIA 530 35,00 18.550,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
18:44:29

MasterPrint MasterPrint 530 24,60 13.038,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
21:15:25

tris tris 530 24,50 12.985,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
21:21:13

CALCULADORA
GRANDE C/12
DÍGITOS

LYKE 530 28,57 15.142,10 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
21:39:44

DIGIMAX DIGIMAX 530 35,60 18.868,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
02:44:25

SPIRAL DIGIT SPIRAL DIGIT 530 48,75 25.837,50 Sim

REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

22/07/2021 -
05:30:32

CALCULADORA
GRANDE C/12
DÍGITOS

CASIO 530 45,29 24.003,70 Sim

M A COSTA JUNIOR
EIRELI

38.079.866/0001-
02

22/07/2021 -
06:13:08

ALFACELL ALFACELL 530 36,00 19.080,00 Sim

DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

17.433.114/0001-
28

22/07/2021 -
07:51:15

kenko kenko 530 21,97 11.644,10 Sim

C R DE OLIVEIRA
DISTRIBUIDORA
EIRELI

38.056.561/0001-
85

22/07/2021 -
08:19:55

kenko kenko 530 22,88 12.126,40 Sim

0023 - CANETA AZUL 1.0 MEDIA CRISTAL CX C/ 50 UND
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
14:43:20

Slim Slim 950 55,57 52.791,50 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
11:59:31

CANETA BIC 950 51,20 48.640,00 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
14:59:10

Compactor Compactor/Compactor 950 30,09 28.585,50 Não

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
15:39:54

CANETA AZUL
1.0 MEDIA
CRISTAL

COMPACTOR 950 56,07 53.266,50 Sim
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DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:58

CANETA BIC 950 40,00 38.000,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
17:44:59

PROPRIA PROPRIA 950 50,00 47.500,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
18:44:47

BIC BIC 950 52,30 49.685,00 Sim

FRANCISCO DAS
CHAGAS BATISTA DA
SILVA JUNIOR

11.494.673/0001-
61

21/07/2021 -
19:28:27

CANETA AZUL
1.0 MEDIA
CRISTAL CX C/
50 U

BIC 950 65,00 61.750,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
21:16:10

bic bic 950 40,00 38.000,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

22/07/2021 -
08:40:14

CANETA AZUL
1.0 MEDIA
CRISTAL

Compactor 950 58,03 55.128,50 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
21:40:45

SLIM SLIM 950 55,50 52.725,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
02:45:38

COMPACTOR COMPACTOR 950 40,64 38.608,00 Sim

REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

22/07/2021 -
05:31:08

CANETA AZUL
1.0 MEDIA
CRISTAL CX C/
50 U

KAZ 950 23,84 22.648,00 Sim

M A COSTA JUNIOR
EIRELI

38.079.866/0001-
02

22/07/2021 -
06:14:05

PAPER MATE PAPER MATE 950 26,00 24.700,00 Sim

DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

17.433.114/0001-
28

22/07/2021 -
07:52:24

bic bic 950 42,00 39.900,00 Sim

Marghess Grupo
Empresarial Eireli

05.321.253/0001-
80

22/07/2021 -
08:16:29

PADRÃO Leonora 950 29,90 28.405,00 Sim

C R DE OLIVEIRA
DISTRIBUIDORA
EIRELI

38.056.561/0001-
85

22/07/2021 -
08:20:15

bic bic 950 43,75 41.562,50 Sim

0024 - CANETA PRETA 1.0 MEDIA CRISTAL CX C/ 50 UND
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
14:44:02

Slim Slim 800 55,57 44.456,00 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
11:57:47

CANETA BIC 800 51,20 40.960,00 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
15:40:17

CANETA PRETA
1.0 MEDIA
CRISTAL

COMPACTOR 800 56,07 44.856,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:57

CANETA BIC 800 40,00 32.000,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
17:45:45

PROPRIA PROPRIA 800 50,00 40.000,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
18:45:05

BIC BIC 800 52,30 41.840,00 Sim

FRANCISCO DAS
CHAGAS BATISTA DA
SILVA JUNIOR

11.494.673/0001-
61

21/07/2021 -
19:28:42

CANETA PRETA
1.0 MEDIA
CRISTAL CX C/
50

BIC 800 65,00 52.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
21:16:43

bic bic 800 40,00 32.000,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
21:23:00

CANETA PRETA
1.0 MEDIA
CRISTAL

LYKE 800 58,03 46.424,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
21:41:26

SLIM SLIM 800 55,50 44.400,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
02:46:18

COMPACTOR COMPACTOR 800 41,64 33.312,00 Sim

REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

22/07/2021 -
05:32:01

CANETA PRETA
1.0 MEDIA
CRISTAL CX C/
50

KAZ 800 23,84 19.072,00 Sim

M A COSTA JUNIOR
EIRELI

38.079.866/0001-
02

22/07/2021 -
06:14:38

PAPER MATE PAPER MATE 800 26,00 20.800,00 Sim

DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

17.433.114/0001-
28

22/07/2021 -
07:52:18

bic bic 800 42,00 33.600,00 Sim
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Marghess Grupo
Empresarial Eireli

05.321.253/0001-
80

22/07/2021 -
08:16:52

PADRÃO Leonora 800 29,90 23.920,00 Sim

C R DE OLIVEIRA
DISTRIBUIDORA
EIRELI

38.056.561/0001-
85

22/07/2021 -
08:20:33

bic bic 800 43,75 35.000,00 Sim

0025 - CANETA VERMELHA 1.0 MEDIA CRISTAL CX C/ 50 UND
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
14:45:09

Slim Slim 550 55,57 30.563,50 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
11:58:34

CANETA BIC 550 51,20 28.160,00 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
15:40:40

CANETA
VERMELHA 1.0
MEDIA CRISTAL

COMPACTOR 550 56,07 30.838,50 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:57

CANETA BIC 550 40,00 22.000,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
17:46:01

PROPRIA PROPRIA 550 50,00 27.500,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
18:45:30

BIC BIC 550 52,30 28.765,00 Sim

FRANCISCO DAS
CHAGAS BATISTA DA
SILVA JUNIOR

11.494.673/0001-
61

21/07/2021 -
19:28:57

CANETA
VERMELHA 1.0
MEDIA CRISTAL
CX C/

BIC 550 65,00 35.750,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
21:17:20

bic bic 550 40,00 22.000,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
21:23:50

CANETA
VERMELHA 1.0
MEDIA CRISTAL

LYKE 550 58,03 31.916,50 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
21:42:03

SLIM SLIM 550 55,60 30.580,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
02:47:18

COMPACTOR COMPACTOR 550 42,64 23.452,00 Sim

REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

22/07/2021 -
05:32:29

CANETA
VERMELHA 1.0
MEDIA CRISTAL
CX C/

KAZ 550 23,84 13.112,00 Sim

M A COSTA JUNIOR
EIRELI

38.079.866/0001-
02

22/07/2021 -
06:15:11

PAPER MATE PAPER MATE 550 26,00 14.300,00 Sim

DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

17.433.114/0001-
28

22/07/2021 -
07:52:43

bic bic 550 42,00 23.100,00 Sim

Marghess Grupo
Empresarial Eireli

05.321.253/0001-
80

22/07/2021 -
08:17:26

PADRÃO Leonora 550 29,90 16.445,00 Sim

C R DE OLIVEIRA
DISTRIBUIDORA
EIRELI

38.056.561/0001-
85

22/07/2021 -
08:20:51

bic bic 550 43,75 24.062,50 Sim

0026 - CARIMBO AUTOMATIC T/P
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
14:51:34

Marck Marck 50 29,99 1.499,50 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
15:41:12

CARIMBO
AUTOMATIC T/P

PREMIUM 50 91,11 4.555,50 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:57

CARIMBO NYKON 50 32,00 1.600,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
17:46:14

PROPRIA PROPRIA 50 40,00 2.000,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
18:45:55

NYKON NYKON 50 39,90 1.995,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
21:18:07

colop colop 50 24,00 1.200,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
21:24:38

CARIMBO
AUTOMATIC T/P

TRODAT 50 87,40 4.370,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
21:42:37

MARCK MARCK 50 30,00 1.500,00 Sim
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N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
02:48:27

CARBRINK CARBRINK 50 29,96 1.498,00 Sim

0027 - CARIMBO AUTOMATIC T/M
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
14:52:23

Marck Marck 50 36,92 1.846,00 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
15:41:31

CARIMBO
AUTOMATIC T/M

PREMIUM 50 120,59 6.029,50 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:57

CARIMBO NYKON 50 45,00 2.250,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
17:46:28

PROPRIA PROPRIA 50 60,00 3.000,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
18:46:24

NYKON NYKON 50 48,60 2.430,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
21:18:45

colop colop 50 28,00 1.400,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
21:25:12

CARIMBO
AUTOMATIC T/M

TRODAT 50 181,70 9.085,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
21:43:18

MARCK MARCK 50 36,95 1.847,50 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
02:49:05

CARBRINK CARBRINK 50 32,68 1.634,00 Sim

0028 - CLIPS DE PAPEL, NIQUELADO, Nº 2/0, CX COM 100 UND.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
14:53:28

Bacchi Bacchi 500 3,60 1.800,00 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
12:01:01

CLIPS ACC 500 6,40 3.200,00 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
15:41:59

CLIPS DE PAPEL,
NIQUELADO, Nº
2/0

ECCOCLIPE 500 4,79 2.395,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:57

CLIPS ECOCLIPS 500 3,00 1.500,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
17:46:52

PROPRIA PROPRIA 500 10,00 5.000,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
18:46:42

eco clips eco clips 500 2,90 1.450,00 Sim

FRANCISCO DAS
CHAGAS BATISTA DA
SILVA JUNIOR

11.494.673/0001-
61

21/07/2021 -
19:29:19

CLIPS DE PAPEL,
NIQUELADO, Nº
2/0, CX CO

ACC 500 4,00 2.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
21:19:37

acc acc 500 3,70 1.850,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
21:25:59

CLIPS DE PAPEL,
NIQUELADO, Nº
2/0

BRW 500 3,40 1.700,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
21:44:12

BACCHI BACCHI 500 3,55 1.775,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
02:49:50

BACCHI BACCHI 500 2,80 1.400,00 Sim

REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

22/07/2021 -
05:33:06

CLIPS DE PAPEL,
NIQUELADO, Nº
2/0, CX CO

KAZ 500 2,48 1.240,00 Sim

M A COSTA JUNIOR
EIRELI

38.079.866/0001-
02

22/07/2021 -
06:19:05

ACC ACC 500 4,80 2.400,00 Sim

DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

17.433.114/0001-
28

22/07/2021 -
07:53:06

acc acc 500 3,04 1.520,00 Sim

C R DE OLIVEIRA
DISTRIBUIDORA
EIRELI

38.056.561/0001-
85

22/07/2021 -
08:21:12

acc acc 500 3,17 1.585,00 Sim

0029 - CLIPS DE PAPEL, NIQUELADO 3/0, CX COM 50 UN
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
14:54:08

Bacchi Bacchi 1.180 4,29 5.062,20 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
12:01:32

CLIPS ACC 1.180 6,40 7.552,00 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
14:59:10

Brw Brw/Brw 1.180 1,97 2.324,60 Não

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
15:42:47

CLIPS DE PAPEL,
NIQUELADO 3/0

ECCOCLIPE 1.180 4,79 5.652,20 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:57

CLIPS ECOCLIPS 1.180 3,00 3.540,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
17:47:08

PROPRIA PROPRIA 1.180 10,00 11.800,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
18:47:05

eco clips eco clips 1.180 3,14 3.705,20 Sim

FRANCISCO DAS
CHAGAS BATISTA DA
SILVA JUNIOR

11.494.673/0001-
61

21/07/2021 -
19:29:34

CLIPS DE PAPEL,
NIQUELADO 3/0,
CX COM 50

ACC 1.180 4,50 5.310,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
21:20:22

acc acc 1.180 2,50 2.950,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
21:26:37

CLIPS DE PAPEL,
NIQUELADO 3/0

BRW 1.180 3,40 4.012,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
21:44:54

BACCHI BACCHI 1.180 4,25 5.015,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
02:51:37

BACCHI BACCHI 1.180 3,25 3.835,00 Sim

REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

22/07/2021 -
05:33:57

CLIPS DE PAPEL,
NIQUELADO 3/0,
CX COM 50

KAZ 1.180 2,47 2.914,60 Sim

M A COSTA JUNIOR
EIRELI

38.079.866/0001-
02

22/07/2021 -
06:16:38

ACC ACC 1.180 4,50 5.310,00 Sim

DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

17.433.114/0001-
28

22/07/2021 -
07:53:24

acc acc 1.180 2,50 2.950,00 Sim

C R DE OLIVEIRA
DISTRIBUIDORA
EIRELI

38.056.561/0001-
85

22/07/2021 -
08:21:30

acc acc 1.180 2,61 3.079,80 Sim

0030 - CLIPS DE PAPEL, NIQUELADO, Nº 4/0, CX COM 50 UND.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
14:54:56

Bacchi Bacchi 730 5,93 4.328,90 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
12:03:39

CLIPS ACC 730 6,40 4.672,00 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
14:59:09

Brw Brw/Brw 730 1,97 1.438,10 Não

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
15:43:10

CLIPS DE PAPEL,
NIQUELADO, Nº
4/0

ECCOCLIPE 730 4,79 3.496,70 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:56

CLIPS ECOCLIPS 730 3,00 2.190,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
17:47:23

PROPRIA PROPRIA 730 10,00 7.300,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
18:47:24

eco clips eco clips 730 3,99 2.912,70 Sim

FRANCISCO DAS
CHAGAS BATISTA DA
SILVA JUNIOR

11.494.673/0001-
61

21/07/2021 -
19:29:46

CLIPS DE PAPEL,
NIQUELADO, Nº
4/0, CX CO

ACC 730 4,50 3.285,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
21:20:53

acc acc 730 2,90 2.117,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
21:27:12

CLIPS DE PAPEL,
NIQUELADO, Nº
4/0

BRW 730 3,40 2.482,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
21:45:28

BACCHI BACCHI 730 5,90 4.307,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
02:52:08

BACCHI BACCHI 730 3,72 2.715,60 Sim
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REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

22/07/2021 -
05:34:25

CLIPS DE PAPEL,
NIQUELADO, Nº
4/0

KAZ 730 2,47 1.803,10 Sim

M A COSTA JUNIOR
EIRELI

38.079.866/0001-
02

22/07/2021 -
06:18:18

ACC ACC 730 9,50 6.935,00 Sim

DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

17.433.114/0001-
28

22/07/2021 -
07:53:46

acc acc 730 2,61 1.905,30 Sim

C R DE OLIVEIRA
DISTRIBUIDORA
EIRELI

38.056.561/0001-
85

22/07/2021 -
08:21:56

acc acc 730 2,72 1.985,60 Sim

0031 - CLIPS DE PAPEL, NIQUELADO, Nº 5/0, CX COM 50 UND.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
14:56:18

Bacchi Bacchi 1.000 5,06 5.060,00 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
12:04:32

CLIPS ACC 1.000 7,20 7.200,00 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
14:59:09

Brw Brw/Brw 1.000 2,13 2.130,00 Não

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
15:43:42

CLIPS DE PAPEL,
NIQUELADO, Nº
5/0

ECCOCLIPE 1.000 7,45 7.450,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:55

CLIPS ECOCLIPS 1.000 3,00 3.000,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
17:48:35

PROPRIA PROPRIA 1.000 10,00 10.000,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
18:47:57

eco clips eco clips 1.000 4,67 4.670,00 Sim

FRANCISCO DAS
CHAGAS BATISTA DA
SILVA JUNIOR

11.494.673/0001-
61

21/07/2021 -
19:30:04

CLIPS DE PAPEL,
NIQUELADO, Nº
5/0, CX CO

ACC 1.000 4,90 4.900,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
21:21:30

acc acc 1.000 4,30 4.300,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
21:46:16

BACCHI BACCHI 1.000 5,00 5.000,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
02:53:21

BACCHI BACCHI 1.000 3,92 3.920,00 Sim

M A COSTA JUNIOR
EIRELI

38.079.866/0001-
02

22/07/2021 -
06:25:05

BACCHI BACCHI 1.000 4,80 4.800,00 Sim

DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

17.433.114/0001-
28

22/07/2021 -
07:54:20

acc acc 1.000 3,12 3.120,00 Sim

C R DE OLIVEIRA
DISTRIBUIDORA
EIRELI

38.056.561/0001-
85

22/07/2021 -
08:22:18

acc acc 1.000 3,25 3.250,00 Sim

0032 - CLIPS DE PAPEL, NIQUELADO, Nº 8/0, CX COM 25 UND.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
14:57:06

Bacchi Bacchi 1.000 11,93 11.930,00 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
12:05:22

CLIPS ACC 1.000 7,20 7.200,00 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
15:44:03

CLIPS DE PAPEL,
NIQUELADO, Nº
8/0

ECCOCLIPE 1.000 5,01 5.010,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:55

CLIPS ECOCLIPS 1.000 3,80 3.800,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
17:48:49

PROPRIA PROPRIA 1.000 10,00 10.000,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
18:48:16

eco clips eco clips 1.000 6,85 6.850,00 Sim

FRANCISCO DAS
CHAGAS BATISTA DA
SILVA JUNIOR

11.494.673/0001-
61

21/07/2021 -
19:30:26

CLIPS DE PAPEL,
NIQUELADO, Nº
8/0, CX CO

ACC 1.000 4,95 4.950,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
21:22:05

acc acc 1.000 5,50 5.500,00 Sim
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S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
21:28:02

CLIPS DE PAPEL,
NIQUELADO, Nº
8/0

Chaparrau 1.000 5,98 5.980,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
21:46:57

BACCHI BACCHI 1.000 11,90 11.900,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
02:54:07

BACCHI BACCHI 1.000 5,17 5.170,00 Sim

REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

22/07/2021 -
05:35:53

CLIPS DE PAPEL,
NIQUELADO, Nº
8/0

KAZ 1.000 2,64 2.640,00 Sim

M A COSTA JUNIOR
EIRELI

38.079.866/0001-
02

22/07/2021 -
06:26:41

ACC ACC 1.000 4,90 4.900,00 Sim

DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

17.433.114/0001-
28

22/07/2021 -
07:54:49

acc acc 1.000 3,90 3.900,00 Sim

C R DE OLIVEIRA
DISTRIBUIDORA
EIRELI

38.056.561/0001-
85

22/07/2021 -
08:22:36

acc acc 1.000 4,18 4.180,00 Sim

0033 - CARBONO C/100
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
15:58:50

CIS CIS 300 36,60 10.980,00 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
12:06:06

CARBONO CIS 300 79,84 23.952,00 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
14:59:09

Tris Tris/Tris 300 23,70 7.110,00 Não

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
15:44:21

CARBONO C/100 RADEX 300 62,30 18.690,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:55

CARBONO TRIS 300 33,50 10.050,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
19:31:22

PROPRIA PROPRIA 300 75,00 22.500,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
18:48:43

filipaper filipaper 300 85,69 25.707,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
21:22:44

tris tris 300 36,00 10.800,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
21:29:21

CARBONO C/100 RADEX 300 40,09 12.027,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
21:47:31

CIS CIS 300 36,50 10.950,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
02:54:42

GRAMP LINE GRAMP LINE 300 36,48 10.944,00 Sim

0034 - CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
15:59:39

Poli Poli 1.100 1,51 1.661,00 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
12:06:45

CARTOLINA ACC 1.100 1,60 1.760,00 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
14:59:08

Bignardi Bignardi/Bignardi 1.100 0,34 374,00 Não

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
15:44:39

CARTOLINA
COMUM CORES
VARIADAS

JANDAIA 1.100 1,07 1.177,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:54

CARTOLINA BIGNARDI 1.100 0,80 880,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
17:49:32

PROPRIA PROPRIA 1.100 5,00 5.500,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
18:49:08

Bignardi Bignardi 1.100 1,20 1.320,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
21:23:21

bignard bignard 1.100 0,60 660,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
21:30:17

CARTOLINA
COMUM CORES
VARIADAS

Bignard 1.100 0,90 990,00 Sim
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LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
21:48:09

POLI POLI 1.100 1,50 1.650,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
02:57:37

MAKE+ MAKE+P
LINEGRAM

1.100 11,30 12.430,00 Sim

REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

22/07/2021 -
05:36:48

CARTOLINA
COMUM CORES
VARIADAS

BIGNARDI 1.100 0,60 660,00 Sim

M A COSTA JUNIOR
EIRELI

38.079.866/0001-
02

22/07/2021 -
06:28:05

BIGNARDI/SM BIGNARD/SM 1.100 0,75 825,00 Sim

0035 - CARTOLINA GUACHE CORES VARIADAS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
16:00:23

Poli Poli 800 1,74 1.392,00 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
15:44:58

CARTOLINA
GUACHE CORES
VARIADAS

PREMIATTA 800 2,24 1.792,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:54

CARTOLINA BIGNARDI 800 1,40 1.120,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
17:49:52

PROPRIA PROPRIA 800 5,00 4.000,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
18:49:29

Bignardi Bignardi 800 3,08 2.464,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
21:24:07

V.M.P V.M.P 800 1,00 800,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
21:30:50

CARTOLINA
GUACHE CORES
VARIADAS

Bignard 800 3,45 2.760,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
21:48:43

POLI POLI 800 1,70 1.360,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
02:58:49

MAKE + MAKE + 800 13,30 10.640,00 Sim

M A COSTA JUNIOR
EIRELI

38.079.866/0001-
02

22/07/2021 -
06:28:30

BIGNARDI/SM BIGNARD/SM 800 1,00 800,00 Sim

0036 - PAPEL MICROONDULADO VARIAS CORES
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
16:03:03

V.m.p V.m.p 800 5,91 4.728,00 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
14:59:08

Vmp Vmp/Vmp 800 1,84 1.472,00 Não

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
15:45:38

PAPEL
MICROONDULADO
VARIAS CORES

REALCE 800 4,46 3.568,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:53

MICROONDULADO VMP 800 1,20 960,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
17:50:11

PROPRIA PROPRIA 800 10,00 8.000,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
18:49:45

VMP VMP 800 3,40 2.720,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
21:24:42

V.M.P V.M.P 800 3,40 2.720,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
21:31:36

PAPEL
MICROONDULADO
VARIAS CORES

VMP 800 7,82 6.256,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
21:49:30

VMP VMP 800 5,95 4.760,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
02:59:33

MAKE + MAKE + 800 45,12 36.096,00 Sim

REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

22/07/2021 -
05:37:55

PAPEL
MICROONDULADO
VARIAS CORES

REALCE 800 4,00 3.200,00 Sim

0037 - COLA LÍQUIDA BRANCA ATÓXICA LAVÁVEL EMBALAGEM DE 1000G – CX COM 12 UND
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
16:04:19

Bic Bic 60 148,73 8.923,80 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
15:11:06

Glinorte Glinorte/Glinorte 60 132,20 7.932,00 Não

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
15:46:30

COLA LÍQUIDA
BRANCA
ATÓXICA
LAVÁVEL

DELTA 60 312,24 18.734,40 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:53

COLA KOALA 60 26,40 1.584,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
17:50:30

PROPRIA PROPRIA 60 30,00 1.800,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
18:50:52

FLIK FLIK 60 63,90 3.834,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
21:25:29

new magic new magic 60 16,50 990,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
21:32:39

COLA LÍQUIDA
BRANCA
ATÓXICA
LAVÁVEL

leo arte 60 34,50 2.070,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
21:50:27

BIC BIC 60 148,50 8.910,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
03:00:51

MAXI COLA MAXI COLA 60 8,54 512,40 Sim

REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

22/07/2021 -
05:38:32

COLA LÍQUIDA
BRANCA
ATÓXICA
LAVÁVEL EMBA

FORT FIX 60 17,84 1.070,40 Sim

0038 - COLA LÍQUIDA BRANCA ATÓXICA LAVÁVEL 40G CX COM 12 TUBOS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
16:05:39

Bic Bic 150 44,97 6.745,50 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
12:07:54

COLA KOALA 150 34,56 5.184,00 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
15:11:42

Glinorte Glinorte/Glinorte 150 10,65 1.597,50 Não

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
15:46:54

COLA LÍQUIDA
BRANCA
ATÓXICA
LAVÁVEL 40G

DELTA 150 21,14 3.171,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:53

COLA KOALA 150 16,80 2.520,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
19:33:20

PROPRIA PROPRIA 150 50,00 7.500,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
18:51:45

KOALA KOALA 150 15,63 2.344,50 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
21:26:21

max cola max cola 150 19,90 2.985,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
21:33:18

COLA LÍQUIDA
BRANCA
ATÓXICA
LAVÁVEL 40G

leo e leo 150 18,77 2.815,50 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
21:51:28

BIC BIC 150 44,60 6.690,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
03:01:31

MAXI COLA MAXI COLA 150 9,85 1.477,50 Sim

REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

22/07/2021 -
05:39:11

COLA LÍQUIDA
BRANCA
ATÓXICA
LAVÁVEL 40G

KAZ 150 8,91 1.336,50 Sim

DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

17.433.114/0001-
28

22/07/2021 -
07:55:31

frama frama 150 25,20 3.780,00 Sim

M A COSTA JUNIOR
EIRELI

38.079.866/0001-
02

22/07/2021 -
07:58:29

KOALA KOALA 150 19,30 2.895,00 Sim

C R DE OLIVEIRA
DISTRIBUIDORA
EIRELI

38.056.561/0001-
85

22/07/2021 -
08:23:00

frama frama 150 26,25 3.937,50 Sim
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0039 - COLA LÍQUIDA BRANCA ATÓXICA LAVÁVEL 90G CX COM 12 TUBOS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
16:06:40

Bic Bic 100 48,29 4.829,00 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
12:09:25

COLA KOALA 100 53,76 5.376,00 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
15:11:50

Framma Framma/Framma 100 22,65 2.265,00 Não

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
15:47:22

COLA LÍQUIDA
BRANCA
ATÓXICA
LAVÁVEL 90G

DELTA 100 38,55 3.855,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:52

COLA KOALA 100 26,40 2.640,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
18:52:07

KOALA KOALA 100 26,30 2.630,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
19:34:46

PROPRIA PROPRIA 100 50,00 5.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
21:27:25

max cola max cola 100 27,50 2.750,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
21:34:00

COLA LÍQUIDA
BRANCA
ATÓXICA
LAVÁVEL 90G

RADEX 100 36,69 3.669,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
21:52:09

BIC BIC 100 48,25 4.825,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
03:02:38

MAXI COLA MAXI COLA 100 15,00 1.500,00 Sim

REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

22/07/2021 -
05:39:35

COLA LÍQUIDA
BRANCA
ATÓXICA
LAVÁVEL 90G

KAZ 100 16,61 1.661,00 Sim

DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

17.433.114/0001-
28

22/07/2021 -
07:55:53

frama frama 100 28,80 2.880,00 Sim

M A COSTA JUNIOR
EIRELI

38.079.866/0001-
02

22/07/2021 -
08:00:55

COMPACTOR COMPACTOR 100 24,90 2.490,00 Sim

C R DE OLIVEIRA
DISTRIBUIDORA
EIRELI

38.056.561/0001-
85

22/07/2021 -
08:23:25

frama frama 100 30,00 3.000,00 Sim

0040 - COLA C/ GLITTER 23G C/06 UND
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
16:07:18

Bic Bic 120 21,37 2.564,40 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
12:10:50

COLA ACRILEX 120 22,56 2.707,20 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
15:11:58

Glinorte Glinorte/Glinorte 120 10,44 1.252,80 Não

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
15:49:09

COLA C/ GLITTER
23G C/06 UND

GLINORTE 120 21,52 2.582,40 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:52

COLA KOALA 120 8,10 972,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
18:52:35

ACRILEX ACRILEX 120 19,98 2.397,60 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
19:36:06

PROPRIA PROPRIA 120 50,00 6.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
21:28:01

acrilex acrilex 120 13,50 1.620,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
21:52:44

BIC BIC 120 21,40 2.568,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
03:03:27

MARIPEL MARIPEL 120 12,50 1.500,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

22/07/2021 -
08:41:39

COLA C/ GLITTER
23G C/06 UND

Leonora 120 9,89 1.186,80 Sim
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0041 - COLA ISOPOR 90G CX C/12 UND
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
19:35:44

Leo & Leo Leo & Leo 210 50,44 10.592,40 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
12:11:54

COLA KOALA 210 53,76 11.289,60 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
15:52:51

COLA ISOPOR
90G CX C/12 UND

DELTA 210 88,28 18.538,80 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:52

COLA KOALA 210 69,00 14.490,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
18:53:12

ACRILEX ACRILEX 210 66,36 13.935,60 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
19:37:54

PROPRIA PROPRIA 210 90,00 18.900,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
21:28:44

new magic new magic 210 42,00 8.820,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
21:39:11

COLA ISOPOR
90G CX C/12 UND

RADEX 210 82,75 17.377,50 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
21:53:30

RADEX RADEX 210 50,45 10.594,50 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
03:04:24

MAXI COLA MAXI COLA 210 9,85 2.068,50 Sim

REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

22/07/2021 -
05:40:16

COLA ISOPOR
90G CX C/12 UND

KOALA 210 4,90 1.029,00 Sim

DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

17.433.114/0001-
28

22/07/2021 -
07:56:46

fortfix fortfix 210 50,40 10.584,00 Sim

M A COSTA JUNIOR
EIRELI

38.079.866/0001-
02

22/07/2021 -
08:01:58

KOALA KOALA 210 19,30 4.053,00 Sim

C R DE OLIVEIRA
DISTRIBUIDORA
EIRELI

38.056.561/0001-
85

22/07/2021 -
08:23:56

compactor compactor 210 52,50 11.025,00 Sim

0042 - COLA BASTAO 21G
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
19:36:40

Bic Bic 160 2,59 414,40 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
15:53:19

COLA BASTAO
21G

LEONORA 160 2,83 452,80 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:52

COLA KOALA 160 3,00 480,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
18:53:33

Leo e Leo Leo e Leo 160 5,40 864,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
19:39:31

PROPRIA PROPRIA 160 20,00 3.200,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
21:29:19

leo e leo leo e leo 160 8,00 1.280,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
21:40:10

COLA BASTAO
21G

leo e leo 160 2,53 404,80 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
21:54:12

MASTER MASTER 160 2,60 416,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
03:05:12

MAXI COLA MAXI COLA 160 1,12 179,20 Sim

M A COSTA JUNIOR
EIRELI

38.079.866/0001-
02

22/07/2021 -
08:02:45

LEO & LEO LEO & LEO 160 2,00 320,00 Sim

0043 - COLA DE ISOPOR 40G – CX COM 12 UND
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
19:37:37

Leo & Leo Leo & Leo 160 37,53 6.004,80 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
12:13:46

COLA KOALA 160 34,56 5.529,60 Sim
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G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
15:53:39

COLA DE
ISOPOR 40G 13
CX COM 12 UND

DELTA 160 43,85 7.016,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:51

COLA KOALA 160 34,80 5.568,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
18:53:56

Acrilex Acrilex 160 30,02 4.803,20 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
19:39:56

PROPRIA PROPRIA 160 80,00 12.800,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
21:29:58

new magic new magic 160 30,00 4.800,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
21:41:11

COLA DE
ISOPOR 40G 13
CX COM 12 UND

leo e leo 160 71,30 11.408,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
21:54:54

RADEX RADEX 160 37,55 6.008,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
03:05:56

MAXI COLA MAXI COLA 160 1,50 240,00 Sim

REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

22/07/2021 -
05:40:43

COLA DE
ISOPOR 40G 13
CX COM 12 UND

KAZ 160 22,70 3.632,00 Sim

DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

17.433.114/0001-
28

22/07/2021 -
07:57:15

compactor compactor 160 43,20 6.912,00 Sim

C R DE OLIVEIRA
DISTRIBUIDORA
EIRELI

38.056.561/0001-
85

22/07/2021 -
08:24:49

compactor compactor 160 45,00 7.200,00 Sim

0044 - COLA PARA SILICONE 60G
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
19:38:21

Leo & Leo Leo & Leo 150 11,97 1.795,50 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
15:54:11

COLA PARA
SILICONE 60G

LEONORA 150 8,15 1.222,50 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:51

COLA TEKBOND 150 5,13 769,50 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
18:54:17

jocar office jocar oficce 150 4,60 690,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
19:40:52

PROPRIA PROPRIA 150 10,00 1.500,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
21:41:41

COLA PARA
SILICONE 60G

Jocar 150 11,27 1.690,50 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
21:55:33

RADEX RADEX 150 12,00 1.800,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
03:06:31

COSTA &
MONTENEGRO

COSTA &
MONTENEGRO

150 6,86 1.029,00 Sim

REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

22/07/2021 -
05:41:07

COLA PARA
SILICONE 60G

KAZ 150 3,07 460,50 Sim

0045 - CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, CONTEÚDO 18 ML, CX COM 12 UNID.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
19:40:24

Bic Bic 250 35,30 8.825,00 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
12:15:04

CORRETIVO BIC 250 57,60 14.400,00 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
15:12:11

Bic Bic/Bic 250 18,39 4.597,50 Não

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
15:54:37

CORRETIVO
LÍQUIDO A BASE
DE ÁGUA

DELTA 250 31,55 7.887,50 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:50

CORRETIVO GLINORTE 250 23,40 5.850,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
18:54:38

Mercur MERCUR 250 39,00 9.750,00 Sim
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A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
19:41:57

PROPRIA PROPRIA 250 30,00 7.500,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
21:31:06

delta delta 250 1,30 325,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
21:42:26

CORRETIVO
LÍQUIDO A BASE
DE ÁGUA

Radex 250 22,63 5.657,50 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
21:56:18

BIC BIC 250 35,25 8.812,50 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
03:07:14

FRAMA FRAMA 250 2,50 625,00 Sim

REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

22/07/2021 -
05:44:31

CORRETIVO
LÍQUIDO A BASE
DE ÁGUA

ECOLE REAL 250 16,80 4.200,00 Sim

DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

17.433.114/0001-
28

22/07/2021 -
07:57:42

bic bic 250 18,72 4.680,00 Sim

M A COSTA JUNIOR
EIRELI

38.079.866/0001-
02

22/07/2021 -
08:05:10

RADEX RADEX 250 16,00 4.000,00 Sim

C R DE OLIVEIRA
DISTRIBUIDORA
EIRELI

38.056.561/0001-
85

22/07/2021 -
08:25:12

bic bic 250 19,50 4.875,00 Sim

0046 - DADO CONFECCIONADO EM E.V.A – 12X12 CM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
19:41:17

Bing Bing 100 77,79 7.779,00 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
15:55:04

DADO
CONFECCIONADO
EM E.V.A

JOTT PLAY 100 99,15 9.915,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:50

DADO IBEL 100 49,99 4.999,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
18:55:01

CIABRINK CIABRINK 100 18,50 1.850,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
19:42:15

PROPRIA PROPRIA 100 36,00 3.600,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
21:56:54

BING BING 100 77,80 7.780,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
03:07:58

EVAMAX EVAMAX 100 32,75 3.275,00 Sim

0047 - DOMINÓ EDUCATIVO COM UNDS ILUSTRADAS – CONFECCIONADO EM M.D.F – CX COM 28 UNDS–DOMINÓ
EDUCATIVO COM UNDS ILUSTRADAS – CONFECCIONADO EM M.D.F – CX COM 28 UNDS –70X35X3 MM – IDADE 02 A 04
ANOS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
19:43:10

Bing Bing 20 61,32 1.226,40 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
15:55:34

DOMINÓ
EDUCATIVO COM
UNDS
ILUSTRADAS

JOTT PLAY 20 43,21 864,20 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:49

DORMINO CARLU 20 25,10 502,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
18:55:26

CIABRINK CIABRINK 20 24,20 484,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
19:42:37

PROPRIA PROPRIA 20 100,00 2.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
21:34:20

carlu brinquedos carlu brinquedos 20 22,00 440,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
21:57:44

BING BING 20 60,90 1.218,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
03:08:33

CARLU
BRINQUEDOS

CARLU
BRINQUEDOS

20 25,36 507,20 Sim

T Nava Comércio de
Eletrodomésticos

18.912.500/0001-
65

22/07/2021 -
08:09:46

28pçs CARLU 20 80,00 1.600,00 Sim

0048 - ENVELOPE SACO 2434KO 250 UND
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
19:44:17

Kraft Kraft 120 102,34 12.280,80 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
14:59:05

Scrity Scrity/Scrity 120 71,97 8.636,40 Não

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
15:55:57

ENVELOPE SACO
2434KO 250 UND

SCRITY 120 141,49 16.978,80 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:49

ENVELOPE IPECOL 120 75,00 9.000,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
18:55:55

Scrity Scrity 120 200,00 24.000,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
19:42:54

PROPRIA PROPRIA 120 80,00 9.600,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
21:34:52

foroni foroni 120 0,50 60,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
21:43:07

ENVELOPE SACO
2434KO 250 UND

Foroni 120 103,50 12.420,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
21:58:40

KRAFT KRAFT 120 101,90 12.228,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
03:12:27

SCRITY SCRITY 120 49,99 5.998,80 Sim

REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

22/07/2021 -
05:45:05

ENVELOPE SACO
2434KO 250 UND

KAZ 120 67,60 8.112,00 Sim

M A COSTA JUNIOR
EIRELI

38.079.866/0001-
02

22/07/2021 -
07:32:48

SCRITY SCRITY 120 25,00 3.000,00 Sim

DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

17.433.114/0001-
28

22/07/2021 -
07:58:08

dello dello 120 42,00 5.040,00 Sim

C R DE OLIVEIRA
DISTRIBUIDORA
EIRELI

38.056.561/0001-
85

22/07/2021 -
08:25:36

dello dello 120 43,75 5.250,00 Sim

0049 - ENVELOPE A4 COR BRANCA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
19:45:51

Kraft Kraft 4.000 0,89 3.560,00 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
12:43:41

ENVELOPE KRAFT 4.000 1,00 4.000,00 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
15:56:15

ENVELOPE A4
COR BRANCA

SCRITY 4.000 0,60 2.400,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:48

ENVELOPE IPECOL 4.000 0,60 2.400,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
18:56:13

Scrity Scrity 4.000 1,20 4.800,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
19:43:13

PROPRIA PROPRIA 4.000 50,00 200.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
21:35:31

foroni foroni 4.000 0,40 1.600,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
21:43:40

ENVELOPE A4
COR BRANCA

Foroni 4.000 0,39 1.560,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
21:59:26

KRAFT KRAFT 4.000 0,85 3.400,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
03:12:58

SCRITY SCRITY 4.000 1,33 5.320,00 Sim

DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

17.433.114/0001-
28

22/07/2021 -
07:58:29

dello dello 4.000 7,74 30.960,00 Sim

C R DE OLIVEIRA
DISTRIBUIDORA
EIRELI

38.056.561/0001-
85

22/07/2021 -
08:25:57

dello dello 4.000 8,06 32.240,00 Sim

0050 - ENVELOPE PARDO MEDIO A4 CAIXA COM 100 UNIDADES
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
19:47:07

Kraft Kraft 80 53,41 4.272,80 Sim

PR2021.05_CLHO-01305 - Pág 2537



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/08/2021 às 10:52:08.
Página 38 de 666

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
15:56:41

ENVELOPE
PARDO MEDIO
A4

SCRITY 80 64,58 5.166,40 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:48

ENVELOPE IPECOL 80 70,00 5.600,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
18:56:41

Scrity Scrity 80 120,00 9.600,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
19:43:39

PROPRIA PROPRIA 80 100,00 8.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
21:36:09

foroni foroni 80 35,00 2.800,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

22/07/2021 -
08:42:46

ENVELOPE
PARDO MEDIO
A4 CAIXA COM
100 UN

Tilibra 80 71,30 5.704,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:00:07

KRAFT KRAFT 80 53,45 4.276,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
03:15:12

CELUCATI CELUCATI 80 51,99 4.159,20 Sim

M A COSTA JUNIOR
EIRELI

38.079.866/0001-
02

22/07/2021 -
07:35:00

SCRITY SCRITY 80 26,00 2.080,00 Sim

DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

17.433.114/0001-
28

22/07/2021 -
07:58:47

dello dello 80 54,00 4.320,00 Sim

C R DE OLIVEIRA
DISTRIBUIDORA
EIRELI

38.056.561/0001-
85

22/07/2021 -
08:27:27

dello dello 80 56,25 4.500,00 Sim

0051 - ESTILETE Estreito Plástico 9MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
19:51:07

Masterprint Masterprint 250 1,86 465,00 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
12:44:28

ESTILETE BRW 250 6,00 1.500,00 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
14:59:05

Brw Brw/Brw 250 0,73 182,50 Não

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
15:58:00

ESTILETE Estreito
Plástico 9MM

LEONORA 250 2,52 630,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:48

ESTILETE LEONORA 250 1,00 250,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
18:57:12

Leo e Leo Leo e Leo 250 3,50 875,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
19:46:10

PROPRIA PROPRIA 250 6,00 1.500,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
21:36:53

tris tris 250 1,80 450,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
21:45:14

ESTILETE Estreito
Plástico 9MM

LYKE 250 1,61 402,50 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:01:10

MASTERPRINT MASTERPRINT 250 1,80 450,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
03:16:11

STARFER STARFER 250 12,84 3.210,00 Sim

REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

22/07/2021 -
05:45:58

ESTILETE Estreito
Plástico 9MM

KAZ 250 1,09 272,50 Sim

Marghess Grupo
Empresarial Eireli

05.321.253/0001-
80

22/07/2021 -
08:18:06

PADRÃO Leonora 250 2,50 625,00 Sim

0052 - ESTILETE Estreito Plástico 18 MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
19:51:59

Masterprint Masterprint 250 3,77 942,50 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
12:44:58

ESTILETE KRAFT 250 8,00 2.000,00 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
14:59:04

Brw Brw/Brw 250 2,15 537,50 Não
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G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
15:58:18

ESTILETE Estreito
Plástico 18 MM

LEONORA 250 4,06 1.015,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:48

ESTILETE LEONORA 250 2,70 675,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
18:57:36

Leo e Leo Leo e Leo 250 5,00 1.250,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
19:46:22

PROPRIA PROPRIA 250 10,00 2.500,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
21:37:29

tris tris 250 2,50 625,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
21:46:00

ESTILETE Estreito
Plástico 18MM

LYKE 250 2,46 615,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:01:46

MASTERPRINT MASTERPRINT 250 3,75 937,50 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
03:16:52

STARFER STARFER 250 13,99 3.497,50 Sim

REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

22/07/2021 -
05:48:30

ESTILETE Estreito
Plástico 18 MM

KAZ 250 2,41 602,50 Sim

Marghess Grupo
Empresarial Eireli

05.321.253/0001-
80

22/07/2021 -
08:18:30

PADRÃO Leonora 250 3,00 750,00 Sim

0053 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 3 PINOS DE 10M
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
19:54:56

Megatron Megatron 40 21,60 864,00 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
15:59:51

EXTENSÃO
ELÉTRICA 3
TOMADAS 3
PINOS DE 1

MEGATRON 40 97,57 3.902,80 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:47

EXTENSÃO ILUMI 40 29,99 1.199,60 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
18:58:07

MEGATRON MEGATRON 40 29,12 1.164,80 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
19:46:33

PROPRIA PROPRIA 40 40,00 1.600,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
21:38:26

megatron megatron 40 20,99 839,60 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
21:46:51

EXTENSÃO
ELÉTRICA

FORCE 40 85,10 3.404,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:02:27

MEGATRON MEGATRON 40 21,50 860,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
03:17:24

MEGATRON MEGATRON 40 25,83 1.033,20 Sim

0054 - EXTRATOR DE GRAMPO EM AÇO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
19:58:06

Cavia Cavia 350 6,16 2.156,00 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
14:59:04

Brw Brw/Brw 350 1,36 476,00 Não

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:00:10

EXTRATOR DE
GRAMPO EM
AÇO

JAPAN 350 2,85 997,50 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:47

EXTRATOR LYKE 350 3,00 1.050,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
18:58:27

CARBRINK CARBRINK 350 4,00 1.400,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
19:46:44

PROPRIA PROPRIA 350 10,00 3.500,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
21:39:04

jocar office jocar office 350 2,00 700,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
21:47:27

EXTRATOR DE
GRAMPO EM
AÇO

BRW 350 2,71 948,50 Sim
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LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:02:58

CAVIA CAVIA 350 6,20 2.170,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
03:18:03

CAS CAS 350 2,64 924,00 Sim

REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

22/07/2021 -
05:49:19

EXTRATOR DE
GRAMPO EM
AÇO

ACC 350 4,00 1.400,00 Sim

M A COSTA JUNIOR
EIRELI

38.079.866/0001-
02

22/07/2021 -
07:37:44

BRW TIPO
ESPATULA

BRW 350 2,00 700,00 Sim

DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

17.433.114/0001-
28

22/07/2021 -
07:59:23

jocar ofice jocar ofice 350 2,34 819,00 Sim

C R DE OLIVEIRA
DISTRIBUIDORA
EIRELI

38.056.561/0001-
85

22/07/2021 -
08:27:56

jocar ofice jocar ofice 350 2,43 850,50 Sim

0055 - FANTOCHE EDUCATIVO EM ESPUMA COM 24 CM DE ALTURA – IDADE DE 01 A 04 ANOS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
19:59:26

Bing Bing 130 181,55 23.601,50 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:00:59

FANTOCHE
EDUCATIVO

CIA BRINK 130 455,55 59.221,50 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:47

FANTOCHE XALINGO 130 159,80 20.774,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
18:58:52

pais e filhos pais e filhos 130 178,00 23.140,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
19:46:56

PROPRIA PROPRIA 130 100,00 13.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
21:40:28

100% artesanal 100%artesanal 130 97,50 12.675,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:03:43

BING BING 130 181,55 23.601,50 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
03:18:49

CARLU
BRINQUEDOS

CARLU
BRINQUEDOS

130 25,30 3.289,00 Sim

T Nava Comércio de
Eletrodomésticos

18.912.500/0001-
65

22/07/2021 -
08:11:25

fantoche Brink Mobil 130 80,00 10.400,00 Sim

0056 - FITA ADESIVA PLASTICA TR 45X50
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
20:00:28

Aldebrás Aldebrás 470 13,65 6.415,50 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:01:21

FITA ADESIVA
PLASTICA TR
45X50

ADELBRAS 470 12,09 5.682,30 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:46

FITA EUROCEL 470 19,20 9.024,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
18:59:09

ADERE ADERE 470 5,99 2.815,30 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
19:47:14

PROPRIA PROPRIA 470 15,00 7.050,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
21:48:12

FITA ADESIVA
PLASTICA TR
45X50

Amazon Tape 470 6,85 3.219,50 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:04:54

ALDEBRÁS ALDEBRÁS 470 13,65 6.415,50 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
03:19:18

ADELBRAS ADELBRAS 470 3,79 1.781,30 Sim

REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

22/07/2021 -
05:50:33

FITA ADESIVA
PLASTICA TR
45X50

KAZ 470 1,47 690,90 Sim

M A COSTA JUNIOR
EIRELI

38.079.866/0001-
02

22/07/2021 -
07:39:24

ADELBRAS ADELBRAS 470 4,90 2.303,00 Sim

0057 - FITA ADESIVA 12X40 DUREX TRANSPARENTE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
20:01:54

Aldebrás Aldebrás 700 2,62 1.834,00 Sim
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F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
14:59:04

Adere Adere/Adere 700 1,52 1.064,00 Não

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:01:37

FITA ADESIVA
12X40 DUREX
TRANSPARENTE

ADELBRAS 700 1,07 749,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:46

FITA EUROCEL 700 2,00 1.400,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
18:59:24

ADERE ADERE 700 1,20 840,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
19:47:29

PROPRIA PROPRIA 700 50,00 35.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
21:41:47

scotch scotch 700 3,50 2.450,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
21:48:49

FITA ADESIVA
12X40 DUREX
TRANSPARENTE

Amazon Tape 700 1,84 1.288,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:05:32

ALDEBRÁS ALDEBRÁS 700 2,60 1.820,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
03:19:57

ADELBRAS ADELBRAS 700 15,12 10.584,00 Sim

M A COSTA JUNIOR
EIRELI

38.079.866/0001-
02

22/07/2021 -
07:40:20

ADELBRAS ADELBRAS 700 1,30 910,00 Sim

0058 - FITA ADESIVA PAPEL CREPE 50X50
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
20:03:54

3M 3M 245 16,82 4.120,90 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:01:54

FITA ADESIVA
PAPEL CREPE
50X50

ADERE 245 30,82 7.550,90 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:46

FITA EUROCEL 245 19,20 4.704,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
18:59:47

ADERE ADERE 245 10,20 2.499,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
19:47:38

PROPRIA PROPRIA 245 30,00 7.350,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
21:42:27

adere adere 245 13,00 3.185,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
21:49:36

FITA ADESIVA
PAPEL CREPE
50X50

3M 245 25,30 6.198,50 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:06:04

3M 3M 245 16,82 4.120,90 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
03:20:51

ADELBRAS ADELBRAS 245 28,80 7.056,00 Sim

0059 - FITA DECORATIVA 16MMX50M
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
20:04:58

Adelpa Adelpa 350 6,86 2.401,00 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:02:13

FITA
DECORATIVA
16MMX50M

NADIR 350 26,46 9.261,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:26

FITA GITEX 350 6,50 2.275,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:00:05

ADERE ADERE 350 1,20 420,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
19:50:36

PROPRIA PROPRIA 350 20,00 7.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
21:43:11

merita merita 350 5,85 2.047,50 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
21:50:39

FITA
DECORATIVA
16MMX50M

MAXI 350 23,87 8.354,50 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:06:50

ADELPA ADELPA 350 6,86 2.401,00 Sim
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N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
03:21:24

EMFESTA EMFESTA 350 8,80 3.080,00 Sim

0060 - FITA ADESIVA DUPLA FACE 12X30
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
20:05:52

Aldebrás Aldebrás 700 4,68 3.276,00 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:02:30

FITA ADESIVA
DUPLA FACE
12X30

ADELBRAS 700 9,68 6.776,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:45

FITA EUROCEL 700 18,40 12.880,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:00:21

ADERE ADERE 700 10,20 7.140,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
19:52:06

PROPRIA PROPRIA 700 19,00 13.300,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
21:43:56

adelbras adelbras 700 3,50 2.450,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
21:51:19

FITA ADESIVA
DUPLA FACE
12X30

Amazon Tape 700 5,29 3.703,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:07:44

ADELBRÁS ADELBRÁS 700 4,68 3.276,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
03:21:57

ADELBRAS ADELBRAS 700 15,99 11.193,00 Sim

0061 - FITA GOMADA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
20:06:59

Aldebrás Aldebrás 660 16,59 10.949,40 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:02:56

FITA GOMADA ADERE 660 22,11 14.592,60 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:45

FITA EUROCEL 660 11,00 7.260,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:00:50

ADERE ADERE 660 22,00 14.520,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
21:44:39

adere adere 660 13,00 8.580,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
21:52:08

FITA GOMADA 3M 660 27,60 18.216,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:08:50

ADELBRÁS ADELBRÁS 660 16,59 10.949,40 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
03:23:05

ADELBRAS ADELBRAS 660 26,60 17.556,00 Sim

0062 - FITA ADESIVA KRAFT MARROM (BORRACHA) 50 X 50 - PCT COM 02 ROLOS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
20:08:06

Kraft Kraft 100 34,02 3.402,00 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
14:59:03

Adere Adere/Adere 100 32,26 3.226,00 Não

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:03:23

FITA ADESIVA
KRAFT MARROM
(BORRACHA)

ADERE 100 61,63 6.163,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:44

FITA EUROCEL 100 15,00 1.500,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:01:16

ADERE ADERE 100 16,98 1.698,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
19:59:16

PROPRIA PROPRIA 100 90,00 9.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
21:45:23

adere adere 100 27,00 2.700,00 Sim
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S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
21:53:00

FITA ADESIVA
KRAFT MARROM
(BORRACHA) 50

3M 100 97,84 9.784,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:09:38

KRAFT KRAFT 100 34,02 3.402,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
03:23:53

ADELBRAS ADELBRAS 100 7,85 785,00 Sim

0063 - FICHARIO DE MESA TAMANHO 6X9
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
20:09:49

ACRIMET ACRIMET 50 130,20 6.510,00 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:03:45

FICHARIO DE
MESA TAMANHO
6X9

WALLEU 50 188,85 9.442,50 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:44

FICHARIO ACRIMET 50 86,80 4.340,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:01:41

WALEU WALEU 50 135,99 6.799,50 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:00:20

PROPRIA PROPRIA 50 180,00 9.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
21:46:24

waleu waleu 50 79,00 3.950,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
21:54:03

FICHARIO DE
MESA TAMANHO
6X9

ACRINIL 50 239,20 11.960,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:11:17

ACRIMET ACRIMET 50 130,20 6.510,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
03:24:43

WALEU WALEU 50 88,11 4.405,50 Sim

0064 - FICHARIO DE MESA TAMANHO 5X8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
20:10:40

ACRIMET ACRIMET 50 97,49 4.874,50 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:04:41

FICHARIO DE
MESA TAMANHO
5X8

WALLEU 50 143,87 7.193,50 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:43

FICHARIO ACRIMET 50 78,99 3.949,50 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:02:02

WALEU WALEU 50 129,62 6.481,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:00:35

PROPRIA PROPRIA 50 150,00 7.500,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
21:47:06

waleu waleu 50 74,50 3.725,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
21:55:30

FICHARIO DE
MESA TAMANHO
5X8

ACRIMET 50 230,00 11.500,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:12:06

ACRIMET ACRIMET 50 97,49 4.874,50 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
03:25:23

WALEU WALEU 50 74,99 3.749,50 Sim

0065 - FICHARIO DE MESA TAMANHO 4X6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
20:11:32

ACRIMET ACRIMET 50 61,65 3.082,50 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:05:01

FICHARIO DE
MESA TAMANHO
4X6

WALLEU 50 85,45 4.272,50 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:43

FICHARIO ACRIMET 50 65,00 3.250,00 Sim
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TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:02:22

WALEU WALEU 50 120,63 6.031,50 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:00:45

PROPRIA PROPRIA 50 150,00 7.500,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
21:47:42

waleu waleu 50 55,00 2.750,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
21:56:12

FICHARIO DE
MESA TAMANHO
4X6

ACRIMET 50 168,80 8.440,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:13:01

ACRIMET ACRIMET 50 61,65 3.082,50 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
03:26:02

WALEU WALEU 50 67,40 3.370,00 Sim

0066 - MASSA PARA MODELAR CX COM 06 UNIDADES
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
20:12:20

Mass Mass 150 7,76 1.164,00 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
12:45:56

MASSA SOFT 150 5,60 840,00 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
15:12:32

Koala Koala/Delta 150 1,73 259,50 Não

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:05:18

MASSA PARA
MODELAR CX
COM 06
UNIDADES

DELTA 150 5,08 762,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:42

MASSA KOALA 150 5,50 825,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:02:47

KOALA KOALA 150 36,50 5.475,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:01:01

PROPRIA PROPRIA 150 15,00 2.250,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
21:48:21

acrilex acrilex 150 5,00 750,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
21:56:54

MASSA PARA
MODELAR CX
COM 06
UNIDADES

leo e leo 150 7,82 1.173,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:13:42

MASS MASS 150 7,76 1.164,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
03:26:44

UTI GUT UTI GUT 150 17,90 2.685,00 Sim

M A COSTA JUNIOR
EIRELI

38.079.866/0001-
02

22/07/2021 -
07:41:52

ACRILEX ACRILEX 150 3,75 562,50 Sim

Marghess Grupo
Empresarial Eireli

05.321.253/0001-
80

22/07/2021 -
08:19:03

PADRÃO Leonora 150 4,50 675,00 Sim

0067 - PALITOS PARA CHURRASCO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
20:15:07

Talge Talge 800 6,44 5.152,00 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:05:46

PALITOS PARA
CHURRASCO

THEOTO 800 13,06 10.448,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:41

PALITO THEOTO 800 7,20 5.760,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:03:10

THEOTO THEOTO 800 9,69 7.752,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:01:16

PROPRIA PROPRIA 800 15,00 12.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
21:49:20

theoto theoto 800 10,90 8.720,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
21:57:34

PALITOS PARA
CHURRASCO

THEOTO 800 23,00 18.400,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:14:21

TALGE TALGE 800 6,40 5.120,00 Sim
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N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
03:27:29

THEOTO THEOTO 800 0,35 280,00 Sim

0068 - GIZÃO DE CERA CAIXA COM 12 UND
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
20:15:59

Campus Campus 230 6,63 1.524,90 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
12:46:36

GIZÃO DE CERA LEO E LEO 230 9,60 2.208,00 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
14:59:03

Koala Koala/Delta 230 3,20 736,00 Não

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:06:04

GIZÃO DE CERA
CAIXA COM 12
UND

DELTA 230 8,29 1.906,70 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:41

GIZÃO KOALA 230 5,50 1.265,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:03:31

KOALA KOALA 230 48,66 11.191,80 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:01:40

PROPRIA PROPRIA 230 70,00 16.100,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
21:49:49

acrilex acrilex 230 3,85 885,50 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
21:58:11

GIZÃO DE CERA
CAIXA COM 12
UND

koratech 230 4,37 1.005,10 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:14:56

CAMPUS CAMPUS 230 6,60 1.518,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
03:28:21

ACRILEX ACRILEX 230 15,99 3.677,70 Sim

DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

17.433.114/0001-
28

22/07/2021 -
08:00:06

acrilex acrilex 230 3,12 717,60 Sim

C R DE OLIVEIRA
DISTRIBUIDORA
EIRELI

38.056.561/0001-
85

22/07/2021 -
08:32:16

acrilex acrilex 230 3,25 747,50 Sim

0069 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM AÇO METÁLICO 23/6 GALVANIZADO - CAIXA COM 5.000 UNIDADES
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
20:17:09

Bacchi Bacchi 1.260 7,94 10.004,40 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
12:47:11

GRAMPO ACC 1.260 13,60 17.136,00 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:06:29

GRAMPO PARA
GRAMPEADOR
EM AÇO
METÁLICO

ACC 1.260 35,00 44.100,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:41

GRAMPO LEONORA 1.260 8,70 10.962,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:03:52

BRW BRW 1.260 13,08 16.480,80 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:01:52

PROPRIA PROPRIA 1.260 40,00 50.400,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
21:50:52

acc acc 1.260 24,90 31.374,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
21:59:07

GRAMPO PARA
GRAMPEADOR
EM AÇO
METÁLICO

BRW 1.260 8,21 10.344,60 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:15:36

ACC ACC 1.260 7,90 9.954,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
03:29:10

ACC ACC 1.260 12,20 15.372,00 Sim

M A COSTA JUNIOR
EIRELI

38.079.866/0001-
02

22/07/2021 -
07:43:29

BRW BRW 1.260 5,30 6.678,00 Sim

DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

17.433.114/0001-
28

22/07/2021 -
08:00:56

acc acc 1.260 6,19 7.799,40 Sim
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Marghess Grupo
Empresarial Eireli

05.321.253/0001-
80

22/07/2021 -
08:19:28

PADRÃO Leonora 1.260 9,00 11.340,00 Sim

C R DE OLIVEIRA
DISTRIBUIDORA
EIRELI

38.056.561/0001-
85

22/07/2021 -
08:32:35

acc acc 1.260 6,45 8.127,00 Sim

0070 - GRAMPOS PARA GRAMPEADOR EM AÇO METÁLICO 23/6 GALVANIZADO - CAIXA COM 5.000 UNIDADES
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
20:18:09

Bacchi Bacchi 1.460 10,03 14.643,80 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
12:47:42

GRAMPOS ACC 1.460 13,60 19.856,00 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:06:53

GRAMPOS PARA
GRAMPEADOR
EM AÇO
METÁLICO

ACC 1.460 35,00 51.100,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:41

GRAMPO LEONORA 1.460 8,70 12.702,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:04:13

BRW BRW 1.460 14,60 21.316,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:02:11

PROPRIA PROPRIA 1.460 11,00 16.060,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
21:51:34

acc acc 1.460 24,90 36.354,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
21:59:52

GRAMPOS PARA
GRAMPEADOR
EM AÇO
METÁLICO

BRW 1.460 8,21 11.986,60 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:16:15

ACC ACC 1.460 10,00 14.600,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
03:29:45

ACC ACC 1.460 12,20 17.812,00 Sim

M A COSTA JUNIOR
EIRELI

38.079.866/0001-
02

22/07/2021 -
07:44:50

BRW BRW 1.460 5,30 7.738,00 Sim

DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

17.433.114/0001-
28

22/07/2021 -
08:01:25

acc acc 1.460 6,19 9.037,40 Sim

Marghess Grupo
Empresarial Eireli

05.321.253/0001-
80

22/07/2021 -
08:19:55

PADRÃO Leonora 1.460 9,00 13.140,00 Sim

C R DE OLIVEIRA
DISTRIBUIDORA
EIRELI

38.056.561/0001-
85

22/07/2021 -
08:32:52

acc acc 1.460 6,45 9.417,00 Sim

0071 - GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO 26/6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
20:20:01

Dello Dello 840 18,93 15.901,20 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
12:49:00

GRAMPEADOR GENMES 840 48,00 40.320,00 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:07:17

GRAMPEADOR
DE MESA MÉDIO
26/6

LEONORA 840 33,12 27.820,80 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:40

GRAMPEADOR LEONORA 840 41,85 35.154,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:04:51

MasterPrint MasterPrint 840 25,60 21.504,00 Sim

FRANCISCO DAS
CHAGAS BATISTA DA
SILVA JUNIOR

11.494.673/0001-
61

21/07/2021 -
19:32:43

GRAMPEADOR
DE MESA MÉDIO
26/6

CIS 840 29,90 25.116,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:04:10

PROPRIA PROPRIA 840 30,00 25.200,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
21:52:17

tris tris 840 23,85 20.034,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
22:00:45

GRAMPEADOR
DE MESA MÉDIO
26/6

BRW 840 17,99 15.111,60 Sim
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LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:17:02

JOCAR JOCAR 840 18,90 15.876,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:07:08

BRW BRW 840 21,95 18.438,00 Sim

REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

22/07/2021 -
05:51:18

GRAMPEADOR
DE MESA MÉDIO
26/6

KAZ 840 11,69 9.819,60 Sim

DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

17.433.114/0001-
28

22/07/2021 -
08:02:00

master print master print 840 19,20 16.128,00 Sim

Marghess Grupo
Empresarial Eireli

05.321.253/0001-
80

22/07/2021 -
08:20:29

PADRÃO Leonora 840 45,00 37.800,00 Sim

C R DE OLIVEIRA
DISTRIBUIDORA
EIRELI

38.056.561/0001-
85

22/07/2021 -
08:33:14

leonora leonora 840 20,00 16.800,00 Sim

0072 - GRAMPEADOR DE MESA GRANDE P/100FLS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
20:23:35

Dello Dello 640 226,83 145.171,20 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
14:59:02

Jocar office Jocar
office/Leonora

640 74,44 47.641,60 Não

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:07:50

GRAMPEADOR
DE MESA
GRANDE
P/100FLS

LEONORA 640 145,88 93.363,20 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:40

GRAMPEADOR LEONORA 640 99,60 63.744,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:05:58

MasterPrint MasterPrint 640 136,50 87.360,00 Sim

FRANCISCO DAS
CHAGAS BATISTA DA
SILVA JUNIOR

11.494.673/0001-
61

21/07/2021 -
19:33:02

GRAMPEADOR
DE MESA
GRANDE
P/100FLS

CIS 640 99,00 63.360,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:04:22

PROPRIA PROPRIA 640 130,00 83.200,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
21:52:53

tris tris 640 41,30 26.432,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
22:01:45

GRAMPEADOR
DE MESA
GRANDE
P/100FLS

LYKE 640 93,47 59.820,80 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:17:38

JOCAR JOCAR 640 225,99 144.633,60 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:07:53

DELLO DELLO 640 30,63 19.603,20 Sim

REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

22/07/2021 -
05:52:48

GRAMPEADOR
DE MESA MÉDIO
26/6

BRW 640 141,00 90.240,00 Sim

DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

17.433.114/0001-
28

22/07/2021 -
08:02:56

jocar ofice jocar ofice 640 82,80 52.992,00 Sim

C R DE OLIVEIRA
DISTRIBUIDORA
EIRELI

38.056.561/0001-
85

22/07/2021 -
08:33:37

leonora leonora 640 86,25 55.200,00 Sim

0073 - GRAMPOS PARA PASTAS TIPO TRILHO 80 MM CX COM 50 UND.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
22:04:11

Bacchi Bacchi 110 17,85 1.963,50 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
14:59:02

Bacchi Bacchi/Bacchi 110 11,34 1.247,40 Não

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:08:22

GRAMPOS PARA
PASTAS TIPO
TRILHO

BRW 110 21,06 2.316,60 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:39

GRAMPO LEONORA 110 15,10 1.661,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:06:15

BRW BRW 110 19,69 2.165,90 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:04:45

PROPRIA PROPRIA 110 30,00 3.300,00 Sim
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D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
21:53:30

dello dello 110 11,50 1.265,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
22:02:28

GRAMPOS PARA
PASTAS TIPO
TRILHO

leo e leo 110 20,10 2.211,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:18:17

ACC ACC 110 17,90 1.969,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:08:38

HELOMAX HELOMAX 110 19,86 2.184,60 Sim

M A COSTA JUNIOR
EIRELI

38.079.866/0001-
02

22/07/2021 -
07:47:14

BRW BRW 110 9,50 1.045,00 Sim

DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

17.433.114/0001-
28

22/07/2021 -
08:03:17

acc acc 110 15,12 1.663,20 Sim

C R DE OLIVEIRA
DISTRIBUIDORA
EIRELI

38.056.561/0001-
85

22/07/2021 -
08:33:55

acc acc 110 15,75 1.732,50 Sim

0074 - HIDROCOR 12 CORES LAVAVEL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
22:05:08

Jocar Jocar 240 16,54 3.969,60 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
14:59:02

Leo leo Leo leo/Leonora 240 5,81 1.394,40 Não

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:08:40

HIDROCOR 12
CORES LAVAVEL

LEONORA 240 17,25 4.140,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:39

HIDROCOR LEONORA 240 22,20 5.328,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:06:37

Leo e Leo Leo e Leo 240 14,30 3.432,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:05:10

PROPRIA PROPRIA 240 40,00 9.600,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
21:53:56

acrilex acrilex 240 6,00 1.440,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
22:03:04

HIDROCOR 12
CORES LAVAVEL

leo e leo 240 6,16 1.478,40 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:18:57

JOCAR JOCAR 240 16,50 3.960,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:09:08

LEO & LEO LEO & LEO 240 6,85 1.644,00 Sim

0075 - JOGO DA MEMÓRIA EDUCATIVO – CONFECCIONADO EM M.D.F – CX COM 40 UNDS – 50X50X 3 MM – IDADE 02 A
04 ANOS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
22:06:01

Bing Bing 30 77,40 2.322,00 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:09:16

JOGO DA
MEMÓRIA
EDUCATIVO

JOTT PLAY 30 51,92 1.557,60 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:39

JOGOS CARLU 30 32,00 960,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:07:05

pais e filhos pais e filhos 30 43,00 1.290,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:05:25

PROPRIA PROPRIA 30 50,00 1.500,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
21:54:52

uriarte uriarte 30 16,99 509,70 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:19:38

BING BING 30 77,40 2.322,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:09:49

CARLU
BRINQUEDOS

CARLU
BRINQUEDOS

30 38,50 1.155,00 Sim

T Nava Comércio de
Eletrodomésticos

18.912.500/0001-
65

22/07/2021 -
08:12:28

40pçs CARLU 30 80,00 2.400,00 Sim

0076 - LAPISEIRA 0,7 PRO TECNICA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
22:07:07

Slim Slim 240 4,75 1.140,00 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
14:59:01

Brw Brw/Brw 240 2,71 650,40 Não

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:09:35

LAPISEIRA 0,7
PRO TECNICA

BRW 240 9,54 2.289,60 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:38

LAPISEIRA LEONORA 240 5,00 1.200,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:07:23

BIC BIC 240 3,69 885,60 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:05:42

PROPRIA PROPRIA 240 30,00 7.200,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
21:55:17

tris tris 240 2,00 480,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
22:03:51

LAPISEIRA 0,7
PRO TECNICA

BRW 240 5,98 1.435,20 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:20:35

SLIM SLIM 240 4,75 1.140,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:10:19

MAXPRINT MAXPRINT 240 6,89 1.653,60 Sim

0077 - LAPISEIRA 0,9 PRO TECNICA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
22:07:56

Slim Slim 250 5,98 1.495,00 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
14:59:00

Brw Brw/Brw 250 5,20 1.300,00 Não

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:09:50

LAPISEIRA 0,9
PRO TECNICA

BRW 250 9,54 2.385,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:38

LAPISEIRA LEONORA 250 6,70 1.675,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:07:41

BIC BIC 250 4,62 1.155,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:06:01

PROPRIA PROPRIA 250 12,00 3.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
21:55:51

tris tris 250 2,50 625,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
22:04:45

LAPISEIRA 0,9
PRO TECNICA

BRW 250 8,97 2.242,50 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:21:14

SLIM SLIM 250 5,98 1.495,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:10:50

MAXPRINT MAXPRINT 250 6,98 1.745,00 Sim

0078 - LAPIS DE COR 12 CORES HEXAGONAL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
22:08:54

Jocar Jocar 250 10,75 2.687,50 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
12:50:38

LAPIS DE COR LEO E LEO 250 10,40 2.600,00 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
14:59:15

Leo leo Leo leo/Leonora 250 3,30 825,00 Não

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:10:09

LAPIS DE COR 12
CORES
HEXAGONAL

LEONORA 250 7,32 1.830,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:37

COR LEONORA 250 5,25 1.312,50 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:08:03

Leo e Leo Leo e Leo 250 5,69 1.422,50 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:06:28

PROPRIA PROPRIA 250 30,00 7.500,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
21:56:26

master master 250 3,50 875,00 Sim
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S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
22:05:20

LAPIS DE COR 12
CORES
HEXAGONAL

LYKE 250 5,08 1.270,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:21:53

JOCAR JOCAR 250 10,75 2.687,50 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:11:17

MASTER MASTER 250 11,99 2.997,50 Sim

DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

17.433.114/0001-
28

22/07/2021 -
08:03:43

leonora leonora 250 3,60 900,00 Sim

T Nava Comércio de
Eletrodomésticos

18.912.500/0001-
65

22/07/2021 -
08:12:53

12 cores Multicolor 250 25,00 6.250,00 Sim

C R DE OLIVEIRA
DISTRIBUIDORA
EIRELI

38.056.561/0001-
85

22/07/2021 -
08:34:31

leo e leo leo e leo 250 3,75 937,50 Sim

0079 - LAPIS GRAFITE N 2 S/ BORRACHA PRETO HEX 05CX C/ 144 UND.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
22:09:50

Jocar Jocar 210 38,88 8.164,80 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
12:51:47

LAPIS GRAFITE N
2 S/ BORRACHA
PRETO HEX

CIS 210 83,20 17.472,00 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
14:59:15

Leo leo Leo leo/Leonora 210 33,47 7.028,70 Não

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:10:39

LAPIS GRAFITE N
2 S/ BORRACHA
PRETO

LEONORA 210 74,29 15.600,90 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:37

GRAFITE LEONORA 210 57,60 12.096,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:08:25

serelepe serelepe 210 42,36 8.895,60 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:06:40

PROPRIA PROPRIA 210 160,00 33.600,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
22:06:16

LAPIS GRAFITE N
2 S/ BORRACHA
PRETO HEX

LYKE 210 243,34 51.101,40 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:22:42

JOCAR JOCAR 210 38,88 8.164,80 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:11:48

MULTICOLOR MULTICOLOR 210 72,13 15.147,30 Sim

REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

22/07/2021 -
05:53:32

LAPIS GRAFITE N
2 S/ BORRACHA
PRETO HEX

PIRILAMPO 210 36,71 7.709,10 Sim

M A COSTA JUNIOR
EIRELI

38.079.866/0001-
02

22/07/2021 -
06:32:28

SERELEPE SERELEPE 210 47,00 9.870,00 Sim

0080 - LÁPIS DE CERA CORES VARIADAS ETJ C/ 15
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
22:10:40

Slim Slim 40 6,60 264,00 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:14:32

LÁPIS DE CERA
CORES
VARIADAS ETJ C/
15

LEONORA 40 7,72 308,80 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:36

CERA KOALA 40 5,25 210,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:08:47

KOALA KOALA 40 9,50 380,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:06:50

PROPRIA PROPRIA 40 13,00 520,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:00:59

leo e leo leo e leo 40 8,75 350,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
22:06:43

LÁPIS DE CERA
CORES
VARIADAS ETJ C/
15

RADEX 40 10,35 414,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:23:17

SLIM SLIM 40 6,60 264,00 Sim
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N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:12:47

COLORIR
BRINCANDO

COLORIR
BRINCANDO

40 32,50 1.300,00 Sim

0081 - LIVRO REGISTRO ATA 100 FLS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
22:14:12

Tilibra Tilibra 540 39,31 21.227,40 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
12:52:34

LIVRO TILIBRA 540 26,40 14.256,00 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
14:59:15

São domingos São domingos/São
domingos

540 8,44 4.557,60 Não

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:15:05

LIVRO REGISTRO
ATA 100 FLS

TILIBRA 540 18,15 9.801,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:36

ATA BAHIAARTEGRAFICA 540 11,50 6.210,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:09:19

Tilibra Tilibra 540 13,60 7.344,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:09:38

PROPRIA PROPRIA 540 40,00 21.600,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:01:47

tilibra tilibra 540 12,50 6.750,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
22:09:15

LIVRO REGISTRO
ATA 100 FLS

sidgraph 540 10,76 5.810,40 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:24:29

TILIBRA TILIBRA 540 39,31 21.227,40 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:13:56

SÃO DOMINGOS SÃO DOMINGOS 540 19,90 10.746,00 Sim

REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

22/07/2021 -
05:54:21

LIVRO REGISTRO
ATA 100 FLS

TILIBRA 540 10,39 5.610,60 Sim

0082 - LIVRO DE PONTO C/ 100 FOLHAS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
22:16:32

Tilibra Tilibra 530 34,02 18.030,60 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
12:53:00

LIVRO DE PONTO
C/ 100 FOLHAS

TILIBRA 530 31,20 16.536,00 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
14:59:14

São domingos São domingos/São
domingos

530 16,42 8.702,60 Não

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:15:26

LIVRO DE PONTO
C/ 100 FOLHAS

SÃO DOMINGOS 530 39,29 20.823,70 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:36

PONTO BAHIAARTEGRAFICA 530 26,80 14.204,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:09:41

Tilibra Tilibra 530 20,45 10.838,50 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:09:42

PROPRIA PROPRIA 530 40,00 21.200,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:02:22

tilibra tilibra 530 15,80 8.374,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
22:11:31

LIVRO DE PONTO
C/ 100 FOLHAS

sidgraph 530 15,55 8.241,50 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:25:20

TILIBRA TILIBRA 530 34,02 18.030,60 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:14:37

SÃO DOMINGOS SÃO DOMINGOS 530 44,90 23.797,00 Sim

REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

22/07/2021 -
05:54:55

LIVRO DE PONTO
C/ 100 FOLHAS

GRAFSET 530 25,71 13.626,30 Sim

DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

17.433.114/0001-
28

22/07/2021 -
08:04:12

tilibra tilibra 530 18,00 9.540,00 Sim

Marghess Grupo
Empresarial Eireli

05.321.253/0001-
80

22/07/2021 -
08:21:12

PADRÃO Bahia 530 22,00 11.660,00 Sim

C R DE OLIVEIRA
DISTRIBUIDORA
EIRELI

38.056.561/0001-
85

22/07/2021 -
08:34:59

tilibra tilibra 530 18,75 9.937,50 Sim
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0083 - LIVRO ATA DE 200 PÁGINAS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
22:17:15

Tilibra Tilibra 500 28,35 14.175,00 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
12:53:40

LIVRO ATA DE
200 PÁGINAS

TILIBRA 500 31,20 15.600,00 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
14:59:00

São domingos São domingos/São
domingos

500 16,80 8.400,00 Não

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:15:48

LIVRO ATA DE
200 PÁGINAS

TILIBRA 500 35,64 17.820,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:35

ATA BAHIAARTEGRAFICA 500 24,50 12.250,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:10:02

Tilibra Tilibra 500 24,65 12.325,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:09:59

PROPRIA PROPRIA 500 50,00 25.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:02:51

tilibra tilibra 500 23,00 11.500,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
22:12:23

LIVRO ATA DE
200 PÁGINAS

sidgraph 500 8,03 4.015,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:25:57

TILIBRA TILIBRA 500 28,35 14.175,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:15:26

SÃO DOMINGOS SÃO DOMINGOS 500 25,30 12.650,00 Sim

REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

22/07/2021 -
05:55:36

LIVRO ATA DE
200 PÁGINAS

GRAFSET 500 19,80 9.900,00 Sim

DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

17.433.114/0001-
28

22/07/2021 -
08:04:31

tilibra tilibra 500 13,20 6.600,00 Sim

C R DE OLIVEIRA
DISTRIBUIDORA
EIRELI

38.056.561/0001-
85

22/07/2021 -
08:35:16

tilibra tilibra 500 13,75 6.875,00 Sim

0084 - LIVRO DE REGISTRO ESPECÍFICO PARA PSICOTRÓPICOS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
22:19:12

Tamoio Tamoio 50 52,05 2.602,50 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:16:13

LIVRO DE
REGISTRO
ESPECÍFICO
PARA PSICOT

AMERICA 50 110,54 5.527,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:34

REGISTRO BAHIAARTEGRAFICA 50 37,50 1.875,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:10:27

Tilibra Tilibra 50 39,65 1.982,50 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:10:08

PROPRIA PROPRIA 50 50,00 2.500,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:03:25

tilibra tilibra 50 14,50 725,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:26:42

TAMOIO TAMOIO 50 52,05 2.602,50 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:16:01

PAPELARIA
PAPEL FANTASIA

PAPELARIA
PAPEL FANTASIA

50 44,70 2.235,00 Sim

0085 - LIGA ELÁSTICA 120 UNIDADES
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
22:20:36

Mamuth Mamuth 250 4,02 1.005,00 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
12:54:31

LIGA MERCUR 250 10,20 2.550,00 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:16:34

LIGA ELÁSTICA
120 UNIDADES

PREMIER 250 4,86 1.215,00 Sim
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DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:34

LIGA PREMIER 250 10,00 2.500,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:10:54

MERCUR MERCUR 250 14,60 3.650,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:10:49

PROPRIA PROPRIA 250 15,00 3.750,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:03:54

mercur mercur 250 4,50 1.125,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:27:45

MAMUTH MAMUTH 250 4,02 1.005,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:16:26

RED BOR RED BOR 250 19,98 4.995,00 Sim

DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

17.433.114/0001-
28

22/07/2021 -
08:05:14

redbor redbor 250 4,32 1.080,00 Sim

Marghess Grupo
Empresarial Eireli

05.321.253/0001-
80

22/07/2021 -
08:21:45

PADRÃO BRW 250 3,50 875,00 Sim

C R DE OLIVEIRA
DISTRIBUIDORA
EIRELI

38.056.561/0001-
85

22/07/2021 -
08:35:44

redbor redbor 250 4,50 1.125,00 Sim

0086 - MARCA TEXTO CORES VARIADAS CAIXA COM 12 UNIDADES
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
22:21:26

Jocar Jocar 690 38,77 26.751,30 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
12:55:05

MARCA TEXTO MASTERPRIN 690 24,96 17.222,40 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
14:58:59

Brw Brw/Brw 690 11,23 7.748,70 Não

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:16:57

MARCA TEXTO
CORES
VARIADAS

BRW 690 31,57 21.783,30 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:34

MARCA TEXTO LEONORA 690 21,00 14.490,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:11:19

MasterPrint MasterPrint 690 48,65 33.568,50 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:12:59

PROPRIA PROPRIA 690 50,00 34.500,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:04:41

bic bic 690 23,88 16.477,20 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
22:13:34

MARCA TEXTO
CORES
VARIADAS CAIXA
COM 12

LYKE 690 22,24 15.345,60 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:28:29

JOCAR JOCAR 690 38,75 26.737,50 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:16:54

MASTER MASTER 690 21,50 14.835,00 Sim

REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

22/07/2021 -
05:56:17

MARCA TEXTO
CORES
VARIADAS CAIXA
COM 12

KAZ 690 12,36 8.528,40 Sim

DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

17.433.114/0001-
28

22/07/2021 -
08:05:35

bic bic 690 24,04 16.587,60 Sim

Marghess Grupo
Empresarial Eireli

05.321.253/0001-
80

22/07/2021 -
08:22:09

PADRÃO Leonora 690 25,00 17.250,00 Sim

C R DE OLIVEIRA
DISTRIBUIDORA
EIRELI

38.056.561/0001-
85

22/07/2021 -
08:36:03

bic bic 690 25,05 17.284,50 Sim

0087 - FRASCOS PET 30ml COM VALVULA SPRAY
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
22:25:36

Brussel Brussel 1.000 22,76 22.760,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:33

FRASCO PLASUTIL 1.000 8,00 8.000,00 Sim
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TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:11:39

ARQPLAST ARQPLAST 1.000 8,66 8.660,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:13:15

PROPRIA PROPRIA 1.000 10,00 10.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:05:31

fliptop fliptop 1.000 0,80 800,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
22:14:34

FRASCOS PET
30ml COM
VALVULA SPRAY

NEVOA 1.000 15,64 15.640,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:29:16

BRUSSEL BRUSSEL 1.000 22,75 22.750,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:17:33

PREMIUM PREMIUM 1.000 2,89 2.890,00 Sim

0088 - FRASCOS MÉDIOS PARA ÁLCOOL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
22:30:43

Brussel Brussel 1.000 5,85 5.850,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:32

FRASCO PLASUTIL 1.000 12,00 12.000,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:12:01

ARQPLAST ARQPLAST 1.000 8,65 8.650,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:13:29

PROPRIA PROPRIA 1.000 19,00 19.000,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:29:57

BRUSSEL BRUSSEL 1.000 5,85 5.850,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:18:28

SEVEN GLASS SEVEN GLASS 1.000 4,82 4.820,00 Sim

0089 - PLACA DE ISOPOR 1,0X0,50 DE 05MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
22:36:36

Isomil Isomil 100 4,35 435,00 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
14:58:59

Isoplast Isoplast/Isoplast 100 1,81 181,00 Não

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:17:31

PLACA DE
ISOPOR 1,0X0,50
DE 05MM

ISOPLAST 100 3,02 302,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:31

ISOPOR FRICALOR 100 1,80 180,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:12:21

Isoplast ISOPLAST 100 3,66 366,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:13:42

PROPRIA PROPRIA 100 10,00 1.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:06:36

isoplast isoplast 100 1,90 190,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:30:36

ISOMIL ISOMIL 100 4,35 435,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:18:57

ISORECORT ISORECORT 100 3,27 327,00 Sim

REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

22/07/2021 -
05:56:50

PLACA DE
ISOPOR 1,0X0,50
DE 05MM

TOP TOP 100 2,25 225,00 Sim

0090 - PLACA DE ISOPOR 1,0X0,50 DE 10MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
22:37:25

Isomil Isomil 290 6,47 1.876,30 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
14:58:59

Isoplast Isoplast/Isoplast 290 3,65 1.058,50 Não

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:17:54

PLACA DE
ISOPOR 1,0X0,50
DE 10MM

ISOPLAST 290 5,94 1.722,60 Sim
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DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:30

ISOPOR FRICALOR 290 3,60 1.044,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:12:45

ISOPLAST ISOPLAST 290 6,85 1.986,50 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:15:24

PROPRIA PROPRIA 290 15,00 4.350,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:07:09

isoplast isoplast 290 2,50 725,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:31:10

ISOMIL ISOMIL 290 6,40 1.856,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:19:30

ISORECORT ISORECORT 290 5,01 1.452,90 Sim

REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

22/07/2021 -
05:57:12

PLACA DE
ISOPOR 1,0X0,50
DE 10MM

TOP TOP 290 4,91 1.423,90 Sim

0091 - PLACA DE ISOPOR 1,0X0,50 DE 15 MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
22:39:01

Isomil Isomil 290 5,74 1.664,60 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:18:32

PLACA DE
ISOPOR 1,0X0,50
DE 15 MM

ISOPLAST 290 8,80 2.552,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:29

ISOPOR FRICALOR 290 5,20 1.508,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:13:18

ISOPLAST ISOPLAST 290 8,99 2.607,10 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:18:08

PROPRIA PROPRIA 290 20,00 5.800,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:07:51

isoplast isoplast 290 3,70 1.073,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:32:01

ISOMIL ISOMIL 290 5,70 1.653,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:20:06

STYROFORM STYROFORM 290 7,01 2.032,90 Sim

0092 - PLACA DE ISOPOR 1,0X0,50 DE 20MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
22:39:36

Isomil Isomil 400 7,78 3.112,00 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:18:51

PLACA DE
ISOPOR 1,0X0,50
DE 20MM

ISOPLAST 400 11,69 4.676,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:29

ISOPOR FRICALOR 400 6,90 2.760,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:13:39

ISOPLAST ISOPLAST 400 12,33 4.932,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:19:19

PROPRIA PROPRIA 400 20,00 8.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:08:29

isoplast isoplast 400 4,80 1.920,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:32:48

ISOMIL ISOMIL 400 7,75 3.100,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:20:42

STYROFORM STYROFORM 400 9,08 3.632,00 Sim

0093 - FOLHA DE E.V.A VARIAS CORES
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
22:42:49

Spiral Spiral 3.700 3,97 14.689,00 Sim
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LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
12:55:45

FOLHA DE E.V.A
VARIAS CORES

VMP 3.700 3,60 13.320,00 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
14:58:58

Dubflex Dubflex/Dubflex 3.700 1,08 3.996,00 Não

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:19:12

FOLHA DE E.V.A
VARIAS CORES

NEXEL 3.700 4,02 14.874,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:29

EVA IBEL 3.700 2,20 8.140,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:14:01

Leo e Leo LEO E LEO 3.700 4,68 17.316,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:19:23

PROPRIA PROPRIA 3.700 20,00 74.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:09:00

ibel ibel 3.700 1,45 5.365,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
22:15:33

FOLHA DE E.V.A
VARIAS CORES

BRW 3.700 3,11 11.507,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:33:29

SPIRAL SPIRAL 3.700 3,97 14.689,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:21:08

MAKE + MAKE + 3.700 4,35 16.095,00 Sim

REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

22/07/2021 -
05:57:54

FOLHA DE E.V.A
VARIAS CORES

DUBFLEX 3.700 1,70 6.290,00 Sim

T Nava Comércio de
Eletrodomésticos

18.912.500/0001-
65

22/07/2021 -
08:13:24

40x48x1,5MM BRW 3.700 10,00 37.000,00 Sim

Marghess Grupo
Empresarial Eireli

05.321.253/0001-
80

22/07/2021 -
08:23:07

PADRÃO Leonora 3.700 1,35 4.995,00 Sim

0094 - FOLHA DE E.V.A VARIAS CORES COM GLITER
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
22:46:10

Extra Festas Extra Festas 2.400 5,54 13.296,00 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:19:35

FOLHA DE E.V.A
VARIAS CORES
COM GLITER

NEXEL 2.400 8,91 21.384,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:28

EVA IBEL 2.400 5,00 12.000,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:14:31

LEO E LEO LEO E LEO 2.400 9,99 23.976,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:19:25

PROPRIA PROPRIA 2.400 20,00 48.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:09:27

ibel ibel 2.400 5,00 12.000,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
22:16:08

FOLHA DE E.V.A
VARIAS CORES
COM GLITER

BRW 2.400 6,44 15.456,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:38:37

EXTRA FESTAS EXTRA FESTAS 2.400 5,54 13.296,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:21:33

MAKE + MAKE + 2.400 7,42 17.808,00 Sim

REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

22/07/2021 -
05:58:16

FOLHA DE E.V.A
VARIAS CORES
COM GLITER

DUBFLEX 2.400 7,36 17.664,00 Sim

T Nava Comércio de
Eletrodomésticos

18.912.500/0001-
65

22/07/2021 -
08:13:46

40x48 glitter BRW 2.400 15,00 36.000,00 Sim

Marghess Grupo
Empresarial Eireli

05.321.253/0001-
80

22/07/2021 -
08:23:31

PADRÃO Leonora 2.400 4,80 11.520,00 Sim

0095 - PASTA ABA PLÁSTICA COM ELÁSTICO, OFICIO 40MM – CORES VARIADAS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
22:47:07

Poli Poli 1.600 6,75 10.800,00 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
14:58:57

Dac Dac/Dac 1.600 2,91 4.656,00 Não

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:20:07

PASTA ABA
PLÁSTICA COM
ELÁSTICO

PLASTYLINE 1.600 7,84 12.544,00 Sim
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DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:27

PASTA ALAPLAST 1.600 2,99 4.784,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:14:55

ALAPLAST ALAPLAST 1.600 4,89 7.824,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:19:31

PROPRIA PROPRIA 1.600 20,00 32.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:10:01

dello dello 1.600 5,00 8.000,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
22:18:04

PASTA ABA
PLÁSTICA COM
ELÁSTICO

Dello 1.600 6,76 10.816,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:39:16

DELLO DELLO 1.600 6,70 10.720,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:22:10

DELLO DELLO 1.600 7,85 12.560,00 Sim

REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

22/07/2021 -
05:58:55

PASTA ABA
PLÁSTICA COM
ELÁSTICO

KAZ 1.600 7,36 11.776,00 Sim

M A COSTA JUNIOR
EIRELI

38.079.866/0001-
02

22/07/2021 -
06:37:22

DAC DAC 1.600 6,00 9.600,00 Sim

Marghess Grupo
Empresarial Eireli

05.321.253/0001-
80

22/07/2021 -
08:24:01

PADRÃO Dello 1.600 4,00 6.400,00 Sim

0096 - PASTA C ABA DIVERSAS CORES (PAPELÃO)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
22:48:01

Poli Poli 4.300 3,98 17.114,00 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
14:58:57

Polycart Polycart/Polycart 4.300 2,60 11.180,00 Não

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:20:28

PASTA C ABA
DIVERSAS
CORES
(PAPELÃO)

FRAMA 4.300 3,92 16.856,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:27

PASTA FRAMA 4.300 3,00 12.900,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:15:14

ALAPLAST ALAPLAST 4.300 4,20 18.060,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:19:35

PROPRIA PROPRIA 4.300 20,00 86.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:11:43

dello dello 4.300 2,50 10.750,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
22:19:24

PASTA C ABA
DIVERSAS
CORES

POLYCART 4.300 8,05 34.615,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:39:50

DELLO DELLO 4.300 3,98 17.114,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:22:35

FRAMA FRAMA 4.300 3,05 13.115,00 Sim

Marghess Grupo
Empresarial Eireli

05.321.253/0001-
80

22/07/2021 -
08:24:30

PADRÃO Dello 4.300 2,80 12.040,00 Sim

0097 - PASTA SUSPENSA CARTÃO GRAMPO PLASTICO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
22:49:04

Poli Poli 1.500 4,68 7.020,00 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:20:51

PASTA
SUSPENSA
CARTÃO
GRAMPO
PLASTICO

FRAMA 1.500 5,39 8.085,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:27

SUSPENSA FRAMA 1.500 3,70 5.550,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:15:30

DELLO DELLO 1.500 2,96 4.440,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:19:38

PROPRIA PROPRIA 1.500 20,00 30.000,00 Sim
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D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:12:33

dello dello 1.500 3,50 5.250,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
22:20:07

PASTA
SUSPENSA
CARTÃO
GRAMPO
PLASTICO

Dello 1.500 2,25 3.375,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:40:37

DELLO DELLO 1.500 4,65 6.975,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:23:03

DELLO DELLO 1.500 4,10 6.150,00 Sim

M A COSTA JUNIOR
EIRELI

38.079.866/0001-
02

22/07/2021 -
06:39:08

POLYCART POLYCART 1.500 4,80 7.200,00 Sim

Marghess Grupo
Empresarial Eireli

05.321.253/0001-
80

22/07/2021 -
08:24:57

PADRÃO Dello 1.500 3,00 4.500,00 Sim

0098 - PASTA POLIONDA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
22:49:40

Poli Poli 850 7,28 6.188,00 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:21:13

PASTA
POLIONDA

ALAPLASTICO 850 9,78 8.313,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:27

PASTA ALAPLAST 850 4,20 3.570,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:15:48

ALAPLAST ALAPLAST 850 4,65 3.952,50 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:19:41

PROPRIA PROPRIA 850 20,00 17.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:13:04

dello dello 850 6,00 5.100,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:41:24

DELLO DELLO 850 7,20 6.120,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:23:42

POLIONDA POLIONDA 850 14,12 12.002,00 Sim

Marghess Grupo
Empresarial Eireli

05.321.253/0001-
80

22/07/2021 -
08:25:25

PADRÃO Polibras 850 6,50 5.525,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

22/07/2021 -
08:44:34

PASTA
POLIONDA

Dub Flex 850 5,90 5.015,00 Sim

0099 - PASTA COM ELASTICO EM PLASTICO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
22:50:19

Poli Poli 3.700 6,14 22.718,00 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:21:30

PASTA COM
ELASTICO EM
PLASTICO

PLASTYLINE 3.700 4,49 16.613,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:26

PASTA ALAPLAST 3.700 3,99 14.763,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:16:12

ALAPLAST ALAPLAST 3.700 4,20 15.540,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:19:50

PROPRIA PROPRIA 3.700 20,00 74.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:13:36

dello dello 3.700 3,00 11.100,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:42:02

DELLO DELLO 3.700 6,10 22.570,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:24:24

DELLO DELLO 3.700 5,01 18.537,00 Sim

REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

22/07/2021 -
05:59:51

PASTA COM
ELASTICO EM
PLASTICO

PLASCONY 3.700 2,70 9.990,00 Sim

DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

17.433.114/0001-
28

22/07/2021 -
08:06:16

dello dello 3.700 3,90 14.430,00 Sim

Marghess Grupo
Empresarial Eireli

05.321.253/0001-
80

22/07/2021 -
08:25:49

PADRÃO Dello 3.700 4,50 16.650,00 Sim

C R DE OLIVEIRA
DISTRIBUIDORA
EIRELI

38.056.561/0001-
85

22/07/2021 -
08:37:03

dello dello 3.700 4,06 15.022,00 Sim
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S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

22/07/2021 -
08:45:34

PASTA COM
ELASTICO EM
PLASTICO

Dello 3.700 3,40 12.580,00 Sim

0100 - PASTA AZ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
22:51:34

Poli Poli 2.100 19,75 41.475,00 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
14:59:14

Framma Framma/Framma 2.100 11,54 24.234,00 Não

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:21:46

PASTA AZ FRAMA 2.100 22,88 48.048,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:26

AZ FRAMA 2.100 16,50 34.650,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:16:44

FRAMA FRAMA 2.100 14,24 29.904,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:19:57

PROPRIA PROPRIA 2.100 20,00 42.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:14:18

frama frama 2.100 14,20 29.820,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
22:20:41

PASTA AZ BRW 2.100 19,96 41.916,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:43:08

DELLO DELLO 2.100 19,70 41.370,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:24:52

FRAMA FRAMA 2.100 8,99 18.879,00 Sim

REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

22/07/2021 -
06:00:27

PASTA AZ FRAMA 2.100 14,56 30.576,00 Sim

DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

17.433.114/0001-
28

22/07/2021 -
08:06:37

dello dello 2.100 10,98 23.058,00 Sim

Marghess Grupo
Empresarial Eireli

05.321.253/0001-
80

22/07/2021 -
08:26:13

PADRÃO FRAMA 2.100 10,00 21.000,00 Sim

C R DE OLIVEIRA
DISTRIBUIDORA
EIRELI

38.056.561/0001-
85

22/07/2021 -
08:37:25

dello dello 2.100 11,43 24.003,00 Sim

0101 - PASTA TRANSPARENTE OFICIO ABA DIVERSAS CORES
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
22:53:15

Yes Yes 700 5,48 3.836,00 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:22:21

PASTA
TRANSPARENTE
OFICIO ABA

PLASTYLINE 700 4,49 3.143,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:26

PASTA ALAPLAST 700 3,90 2.730,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:17:28

ALAPLAST ALAPLAST 700 5,62 3.934,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:21:50

PROPRIA PROPRIA 700 20,00 14.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:15:33

dello dello 700 3,00 2.100,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
22:21:32

PASTA
TRANSPARENTE
OFICIO

Dello 700 3,11 2.177,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:44:03

YES YES 700 5,45 3.815,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:25:25

PLASCONY PLASCONY 700 4,98 3.486,00 Sim

REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

22/07/2021 -
06:01:01

PASTA
TRANSPARENTE
OFICIO ABA
DIVERSAS C

PLASCONY 700 3,00 2.100,00 Sim

Marghess Grupo
Empresarial Eireli

05.321.253/0001-
80

22/07/2021 -
08:26:40

PADRÃO Dello 700 2,80 1.960,00 Sim

0102 - PASTA CATALAGO C/50 ENVELOPE 500UND
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
22:54:14

Yes Yes 200 15,36 3.072,00 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:22:38

PASTA
CATALAGO C/50
ENVELOPE
500UND

DAC 200 30,21 6.042,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:26

CATALOGO CARPA 200 21,00 4.200,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:17:47

ALAPLAST ALAPLAST 200 20,68 4.136,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:23:42

PROPRIA PROPRIA 200 40,00 8.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:16:06

dac dac 200 17,00 3.400,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
22:22:07

PASTA
CATALAGO C/50
ENVELOPE
500UND

DAC 200 46,00 9.200,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:44:56

YES YES 200 15,36 3.072,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:25:55

DAC DAC 200 16,99 3.398,00 Sim

DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

17.433.114/0001-
28

22/07/2021 -
08:07:04

dello dello 200 15,60 3.120,00 Sim

M A COSTA JUNIOR
EIRELI

38.079.866/0001-
02

22/07/2021 -
08:08:12

DAC DAC 200 18,20 3.640,00 Sim

Marghess Grupo
Empresarial Eireli

05.321.253/0001-
80

22/07/2021 -
08:27:13

PADRÃO DAC 200 16,00 3.200,00 Sim

C R DE OLIVEIRA
DISTRIBUIDORA
EIRELI

38.056.561/0001-
85

22/07/2021 -
08:37:47

dello dello 200 16,25 3.250,00 Sim

0103 - PASTA SANFONADA COM 12 REPARTIÇÕES
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
22:55:44

Plascony Plascony 60 23,99 1.439,40 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
14:58:56

Alaplast Alaplast/Alaplast 60 9,76 585,60 Não

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:22:54

PASTA
SANFONADA
COM 12
REPARTIÇÕES

DAC 60 44,62 2.677,20 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:26

SANFONADA ALAPLAST 60 26,90 1.614,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:18:07

ALAPLAST ALAPLAST 60 14,96 897,60 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:24:02

PROPRIA PROPRIA 60 50,00 3.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:16:38

dac dac 60 23,50 1.410,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
22:22:43

PASTA
SANFONADA
COM 12
REPARTIÇÕES

Dello 60 24,04 1.442,40 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:45:35

PLASCONY PLASCONY 60 24,00 1.440,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:26:27

DELLO DELLO 60 26,99 1.619,40 Sim

REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

22/07/2021 -
06:01:41

PASTA
SANFONADA
COM 12
REPARTIÇÕES

KAZ 60 17,61 1.056,60 Sim

0104 - PANO MURIM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
23:01:12

Mb tecidos Mb tecidos 15 18,93 283,95 Sim
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G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:23:13

PANO MURIM MOLIM 15 306,83 4.602,45 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:25

PANO SANTISTA 15 74,32 1.114,80 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:18:27

PANEW PAnew 15 21,30 319,50 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:25:01

PROPRIA PROPRIA 15 50,00 750,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:17:44

são jorge São jorge 15 7,50 112,50 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:46:54

MB TECIDOS MB TECIDOS 15 18,93 283,95 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:27:30

SÃO JORGE SÃO JORGE 15 6,50 97,50 Sim

0105 - PAPEL 40KG
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
23:02:00

Kraft Kraft 100 2,62 262,00 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
12:58:22

PAPEL SCRIPT 100 15,00 1.500,00 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:23:29

PAPEL 40KG SCRITY 100 2,28 228,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:25

40KG VMP 100 1,25 125,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:18:52

bignardi bignardi 100 2,50 250,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:25:06

PROPRIA PROPRIA 100 50,00 5.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:18:22

bignard bignard 100 1,00 100,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
22:23:28

PAPEL 40KG VMP 100 2,99 299,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:47:31

KRAFT KRAFT 100 2,62 262,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:28:00

ROMITEC ROMITEC 100 0,60 60,00 Sim

DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

17.433.114/0001-
28

22/07/2021 -
08:07:31

dello dello 100 9,00 900,00 Sim

C R DE OLIVEIRA
DISTRIBUIDORA
EIRELI

38.056.561/0001-
85

22/07/2021 -
08:38:14

dello dello 100 9,37 937,00 Sim

0106 - PAPEL A4 180G C/100 FLS CORES VARIADAS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
23:03:17

Copimax Copimax 50 41,58 2.079,00 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:23:48

PAPEL A4 180G
C/100 FLS
CORES
VARIADAS

FILIPERSON 50 42,21 2.110,50 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:24

A4 REPORTA 50 18,00 900,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:19:14

CHAMEX CHAMEX 50 7,65 382,50 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:25:15

PROPRIA PROPRIA 50 50,00 2.500,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:18:59

filiparper filipaper 50 16,50 825,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:48:09

COPIMAX COPIMAX 50 41,58 2.079,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:28:53

EVOLUT EVOLUT 50 115,25 5.762,50 Sim
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REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

22/07/2021 -
06:02:33

PAPEL A4 180G
C/100 FLS
CORES
VARIADAS

CHAMEQUINHO 50 14,29 714,50 Sim

0107 - PAPEL ALMAÇO PAUTADO CX C/8X400 FLS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
23:04:12

Kraft Kraft 10 210,24 2.102,40 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:24:08

PAPEL ALMAÇO
PAUTADO CX
C/8X400 FLS

3B 10 559,76 5.597,60 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:24

ALMAÇO JANDAIA 10 39,00 390,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:19:37

SAO DOMINGOS SAO DOMINGOS 10 52,36 523,60 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:26:06

PROPRIA PROPRIA 10 250,00 2.500,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:19:33

tilibra tilibra 10 60,00 600,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
22:24:43

PAPEL ALMAÇO
PAUTADO CX
C/8X400 FLS

JANDAIA 10 699,20 6.992,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:48:41

KRAFT KRAFT 10 210,20 2.102,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:29:28

CREDEAL CREDEAL 10 60,00 600,00 Sim

0108 - PAPEL CAMURÇA VARIAS CORES
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
23:04:54

Kraft Kraft 600 1,44 864,00 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
12:59:36

PAPEL SCRIPT 600 1,92 1.152,00 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
14:58:56

Artfloc Artfloc/Artfloc 600 0,52 312,00 Não

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:24:42

PAPEL
CAMURÇA
VARIAS CORES

ART FLOC 600 1,51 906,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:24

CAMURÇA VMP 600 1,20 720,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:19:56

VMP VMP 600 2,63 1.578,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:26:17

PROPRIA PROPRIA 600 10,00 6.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:20:01

V.M.P V.M.P 600 0,95 570,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
22:25:34

PAPEL
CAMURÇA
VARIAS CORES

Art Floc 600 2,02 1.212,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:49:16

KRAFT KRAFT 600 1,40 840,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:29:52

ARETFLOC ARETFLOC 600 2,50 1.500,00 Sim

REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

22/07/2021 -
06:03:08

PAPEL
CAMURÇA
VARIAS CORES

ART FLOC 600 0,91 546,00 Sim

T Nava Comércio de
Eletrodomésticos

18.912.500/0001-
65

22/07/2021 -
08:14:16

cores variadas VMP 600 5,00 3.000,00 Sim

0109 - PAPEL CARTÃO VARIAS CORES
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
23:05:37

Kraft Kraft 1.005 1,55 1.557,75 Sim
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LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
13:00:15

PAPEL VMP 1.005 2,88 2.894,40 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:24:59

PAPEL CARTÃO
VARIAS CORES

PREMIATTA 1.005 2,31 2.321,55 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:24

CARTÃO OFF PAPER 1.005 1,25 1.256,25 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:20:15

VMP VMP 1.005 3,96 3.979,80 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:26:27

PROPRIA PROPRIA 1.005 10,00 10.050,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:20:31

V.M.P V.M.P 1.005 1,25 1.256,25 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
22:26:22

PAPEL CARTÃO
VARIAS CORES

VMP 1.005 2,00 2.010,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:49:56

KRAFT KRAFT 1.005 1,50 1.507,50 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:30:21

EVOLUT EVOLUT 1.005 1,54 1.547,70 Sim

REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

22/07/2021 -
06:03:44

PAPEL CARTÃO
VARIAS CORES

VMP 1.005 1,00 1.005,00 Sim

M A COSTA JUNIOR
EIRELI

38.079.866/0001-
02

22/07/2021 -
06:42:59

K & F K & F 1.005 8,55 8.592,75 Sim

0110 - PAPEL CELOFANE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
23:06:24

Kraft Kraft 900 1,55 1.395,00 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:25:16

PAPEL
CELOFANE

REALCE 900 1,81 1.629,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:23

CELOFANE VMP 900 1,30 1.170,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:20:34

VMP VMP 900 2,46 2.214,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:26:40

PROPRIA PROPRIA 900 10,00 9.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:21:01

cromus cromus 900 1,00 900,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
22:27:11

PAPEL
CELOFANE

CROMUS 900 2,99 2.691,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:50:29

KRAFT KRAFT 900 1,50 1.350,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:31:08

CROMUS CROMUS 900 7,30 6.570,00 Sim

0111 - PAPEL CREPOM VARIAS CORES
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
23:07:33

Kraft Kraft 1.000 1,51 1.510,00 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
13:01:16

PAPEL VMP 1.000 2,40 2.400,00 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
14:58:55

Vmp Vmp/Vmp 1.000 0,59 590,00 Não

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:25:39

PAPEL CREPOM
VARIAS CORES

ART FLOC 1.000 1,54 1.540,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:23

CREPOM VMP 1.000 1,30 1.300,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:21:01

VMP VMP 1.000 2,98 2.980,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:33:35

PROPRIA PROPRIA 1.000 10,00 10.000,00 Sim
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D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:21:51

V.M.P V.M.P 1.000 1,00 1.000,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
22:34:09

PAPEL
CELOFANE

VMP 1.000 2,99 2.990,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:51:20

KRAFT KRAFT 1.000 1,50 1.500,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:31:59

REALCE REALCE 1.000 2,50 2.500,00 Sim

T Nava Comércio de
Eletrodomésticos

18.912.500/0001-
65

22/07/2021 -
08:14:36

cores variadas VMP 1.000 5,00 5.000,00 Sim

0112 - PAPEL DE SEDA CORES VARIADAS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
23:08:08

Kraft Kraft 1.000 1,35 1.350,00 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
13:01:57

PAPEL VMP 1.000 1,20 1.200,00 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:26:02

PAPEL DE SEDA
CORES
VARIADAS

ART FLOC 1.000 0,37 370,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:23

SEDA VMP 1.000 0,75 750,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:21:17

VMP VMP 1.000 0,78 780,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:33:38

PROPRIA PROPRIA 1.000 10,00 10.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:22:45

riacho riacho 1.000 0,25 250,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
22:35:03

PAPEL DE SEDA RIACHO 1.000 2,30 2.300,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:51:53

KRAFT KRAFT 1.000 1,35 1.350,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:32:23

CREATIVE CREATIVE 1.000 5,10 5.100,00 Sim

M A COSTA JUNIOR
EIRELI

38.079.866/0001-
02

22/07/2021 -
06:44:52

N.PRINT N.PRINT 1.000 2,10 2.100,00 Sim

0113 - PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
23:08:54

Kraft Kraft 950 1,53 1.453,50 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
13:02:30

PAPEL VMP 950 1,60 1.520,00 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
14:58:54

Vmp Vmp/Vmp 950 0,68 646,00 Não

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:26:26

PAPEL
LAMINADO
CORES
VARIADAS

REALCE 950 1,31 1.244,50 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:23

LAMINADO VMP 950 1,40 1.330,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:21:33

VMP VMP 950 2,65 2.517,50 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:33:41

PROPRIA PROPRIA 950 10,00 9.500,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:23:24

V.M.P V.M.P 950 1,00 950,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
22:35:36

PAPEL
LAMINADO
CORES
VARIADAS

CROMUS 950 2,02 1.919,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:52:29

KRAFT KRAFT 950 1,50 1.425,00 Sim
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N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:32:55

PETRA PETRA 950 2,86 2.717,00 Sim

0114 - PAPEL PARDO 66X99
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
23:09:33

Kraft Kraft 300 2,13 639,00 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:26:44

PAPEL PARDO
66X99

SCRITY 300 1,44 432,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:23

PARDO VMP 300 1,20 360,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:21:57

VMP VMP 300 3,25 975,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:33:45

PROPRIA PROPRIA 300 10,00 3.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:23:56

V.M.P V.M.P 300 1,00 300,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:53:13

Kraft KRAFT 300 2,10 630,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:33:25

SCRITY SCRITY 300 2,42 726,00 Sim

0115 - PAPEL HECTOGRÁFICO H 87 COM MATRIZ – CX COM 100 JOGOS – CX GRANDE COM 5 PASTAS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
23:10:22

Kraft Kraft 30 66,20 1.986,00 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:27:16

PAPEL
HECTOGRÁFICO
H 87 COM
MATRIZ

U-20 30 1.339,35 40.180,50 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:22

HECTOGRAFICO TRIS 30 33,50 1.005,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:22:23

FILIPAPER FILIPAPER 30 138,96 4.168,80 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:33:48

PROPRIA PROPRIA 30 800,00 24.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:25:07

hardcopy hardcopy 30 500,00 15.000,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:53:56

KRAFT KRAFT 30 66,20 1.986,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:33:58

HARDCOPY HARDCOPY 30 91,80 2.754,00 Sim

0116 - PAPEL SULFITE OFÍCIO 1, TAMANHO 216 X 355, RESMA COM 500 (QUINHENTAS) FLS, CX DE 10 RESMAS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
23:12:21

Kraft Kraft 350 387,34 135.569,00 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:27:51

PAPEL SULFITE
OFÍCIO 1

CHAMEX 350 551,84 193.144,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:22

SULFITE REPORTA 350 229,00 80.150,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:22:52

CHAMEX CHAMEX 350 359,63 125.870,50 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:34:01

PROPRIA PROPRIA 350 3.000,00 1.050.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:25:46

chamex chamex 350 220,00 77.000,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
22:37:05

PAPEL SULFITE
OFÍCIO

Chamex 350 529,00 185.150,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:54:38

KRAFT KRAFT 350 387,34 135.569,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:37:54

CHAMEX CHAMEX 350 260,00 91.000,00 Sim
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M A COSTA JUNIOR
EIRELI

38.079.866/0001-
02

22/07/2021 -
06:49:03

REPORT REPORT 350 359,00 125.650,00 Sim

DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

17.433.114/0001-
28

22/07/2021 -
08:08:04

dello dello 350 24,70 8.645,00 Sim

Marghess Grupo
Empresarial Eireli

05.321.253/0001-
80

22/07/2021 -
08:27:53

PADRÃO Chamex 350 250,00 87.500,00 Sim

C R DE OLIVEIRA
DISTRIBUIDORA
EIRELI

38.056.561/0001-
85

22/07/2021 -
08:38:54

dello dello 350 25,73 9.005,50 Sim

0117 - PAPEL SULFITE A4, TAMANHO 210 X 297, RESMA COM 500 (QUINHENTAS) FLS, CX DE 10 RESMAS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
23:13:23

Kraft Kraft 930 346,64 322.375,20 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
13:04:58

PAPEL SULFITE
A4

COPIMAX 930 320,00 297.600,00 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
14:58:53

Report Report/Suzano 930 230,49 214.355,70 Não

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:28:22

PAPEL SULFITE
A4, TAMANHO
210 X 297

CHAMEX 930 441,47 410.567,10 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:22

SULFITE REPORTA 930 229,00 212.970,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:23:20

CHAMEX CHAMEX 930 225,65 209.854,50 Sim

FRANCISCO DAS
CHAGAS BATISTA DA
SILVA JUNIOR

11.494.673/0001-
61

21/07/2021 -
19:35:28

PAPEL SULFITE
A4, TAMANHO
210 X 297, RES

CHAMEX 930 31,00 28.830,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:34:12

PROPRIA PROPRIA 930 400,00 372.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:26:51

chamex chamex 930 200,00 186.000,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
22:38:32

PAPEL SULFITE
A4

Chamex 930 345,00 320.850,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:55:40

KRAFT KRAFT 930 346,64 322.375,20 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:39:04

CHAMEX CHAMEX 930 260,00 241.800,00 Sim

REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

22/07/2021 -
06:05:36

PAPEL SULFITE
A4

CHAMEX/REPORT 930 24,27 22.571,10 Sim

M A COSTA JUNIOR
EIRELI

38.079.866/0001-
02

22/07/2021 -
06:50:35

REPORT REPORT 930 229,00 212.970,00 Sim

DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

17.433.114/0001-
28

22/07/2021 -
08:08:26

dello dello 930 17,38 16.163,40 Sim

Marghess Grupo
Empresarial Eireli

05.321.253/0001-
80

22/07/2021 -
08:28:15

PADRÃO Chamex 930 189,00 175.770,00 Sim

C R DE OLIVEIRA
DISTRIBUIDORA
EIRELI

38.056.561/0001-
85

22/07/2021 -
08:39:16

dello dello 930 18,11 16.842,30 Sim

0118 - PAPEL CASCA DE OVO PCT C/50FLS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
23:14:13

Kraft Kraft 200 32,94 6.588,00 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:28:43

PAPEL CASCA
DE OVO PCT
C/50FLS

FILIPERSON 200 24,79 4.958,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:22

CASCA DE OVO OFF PAPER 200 32,00 6.400,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:23:49

FILIPAPER FILIPAPER 200 25,65 5.130,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:34:15

PROPRIA PROPRIA 200 50,00 10.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:27:31

filiparper filipaper 200 20,00 4.000,00 Sim
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S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
22:39:25

PAPEL CASCA
DE OVO PCT
C/50FLS

Filipaper 200 52,90 10.580,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:56:20

KRAFT KRAFT 200 32,94 6.588,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:39:52

OFFPAPER OFFPAPER 200 24,16 4.832,00 Sim

0119 - PAPEL CONTACT
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
23:15:03

Kraft Kraft 5 56,35 281,75 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:29:00

PAPEL CONTACT NEXEL 5 113,89 569,45 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:21

CONTACT VMP 5 18,00 90,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:24:13

COLACRIL COLACRIL 5 41,32 206,60 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:34:28

PROPRIA PROPRIA 5 30,00 150,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:28:25

planatec planetec 5 19,00 95,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:56:52

KRAFT KRAFT 5 56,35 281,75 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:40:51

BESTCHOICE BESTCHOICE 5 19,98 99,90 Sim

0120 - PAPEL DUPLA FACE VARIAS CORES
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
23:17:21

Colorset Colorset 800 1,50 1.200,00 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
14:58:52

N print N print/N print 800 1,78 1.424,00 Não

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:29:13

PAPEL DUPLA
FACE VARIAS
CORES

PREMIATTA 800 1,44 1.152,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:21

DUPLA FACE VMP 800 1,70 1.360,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:24:31

VMP VMP 800 3,10 2.480,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:34:43

PROPRIA PROPRIA 800 10,00 8.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:28:51

V.M.P V.M.P 800 1,00 800,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
22:40:47

PAPEL DUPLA
FACE VARIAS
CORES

VMP 800 9,43 7.544,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:57:30

COLORSET COLORSET 800 1,50 1.200,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:41:28

EVOLUT EVOLUT 800 0,95 760,00 Sim

0121 - PERFURADOR DE PAPEL, PARA 2 (DOIS) FUROS, COM CAPACIDADE PARA 30 FLS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
23:18:28

Dello Dello 350 36,15 12.652,50 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
13:05:56

PERFURADOR
DE PAPEL

JOCCAR
OFFICER

350 41,60 14.560,00 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
14:58:51

Jocar office Jocar
office/Leonora

350 55,60 19.460,00 Não

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:30:54

PERFURADOR
DE PAPEL, PARA
2 (DOIS) FUROS

LEONORA 350 79,00 27.650,00 Sim
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DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:21

PERFURADOR LEONORA 350 58,00 20.300,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:24:58

BRW BRW 350 40,32 14.112,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:36:42

PROPRIA PROPRIA 350 50,00 17.500,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:29:36

jocar office jocar office 350 36,80 12.880,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
22:41:59

PERFURADOR
DE PAPEL, PARA
2 (DOIS) FUROS

LYKE 350 25,81 9.033,50 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:58:34

DELLO DELLO 350 36,15 12.652,50 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:42:12

JOCAR JOCAR 350 48,50 16.975,00 Sim

REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

22/07/2021 -
06:10:18

PERFURADOR
DE PAPEL, PARA
2 (DOIS) FUROS

KAZ 350 19,91 6.968,50 Sim

M A COSTA JUNIOR
EIRELI

38.079.866/0001-
02

22/07/2021 -
06:52:56

JOCAR OFFICE JOCAR OFFICE 350 30,00 10.500,00 Sim

Marghess Grupo
Empresarial Eireli

05.321.253/0001-
80

22/07/2021 -
08:28:44

PADRÃO Leonora 350 27,00 9.450,00 Sim

0122 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE CAIXA COM 12 UND
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
23:19:47

Jocar Jocar 380 32,09 12.194,20 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
13:06:32

PINCEL COMPACTOR 380 86,40 32.832,00 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:31:17

PINCEL
MARCADOR
PERMANENTE

BRW 380 39,59 15.044,20 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:21

PINCEL LEONORA 380 75,60 28.728,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:25:15

BIC BIC 380 45,66 17.350,80 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:36:50

PROPRIA PROPRIA 380 50,00 19.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:30:17

pilot pilot 380 42,00 15.960,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
22:42:41

PINCEL
MARCADOR
PERMANENTE
CAIXA COM 12

Jocar 380 30,15 11.457,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:59:02

JOCAR JOCAR 380 32,00 12.160,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:42:41

BRW BRW 380 41,84 15.899,20 Sim

REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

22/07/2021 -
06:10:55

PINCEL
MARCADOR
PERMANENTE
CAIXA COM 12

KAZ 380 19,96 7.584,80 Sim

Marghess Grupo
Empresarial Eireli

05.321.253/0001-
80

22/07/2021 -
08:29:33

PADRÃO BRW 380 45,00 17.100,00 Sim

0123 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO AZUL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
23:20:34

Jocar Jocar 300 6,39 1.917,00 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
13:08:29

PINCEL COMPACTOR 300 25,00 7.500,00 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
14:58:51

Brw Brw/Brw 300 1,42 426,00 Não
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G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:31:38

PINCEL PARA
QUADRO
BRANCO AZUL

BRW 300 4,07 1.221,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:21

PINCEL LEONORA 300 6,00 1.800,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:25:37

Grampline Grampline 300 6,25 1.875,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:37:21

PROPRIA PROPRIA 300 10,00 3.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:30:57

compactor compactor 300 5,00 1.500,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
22:43:13

PINCEL PARA
QUADRO
BRANCO AZUL

Jocar 300 3,57 1.071,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
22:59:43

JOCAR JOCAR 300 6,35 1.905,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:43:09

BRW BRW 300 8,50 2.550,00 Sim

REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

22/07/2021 -
06:11:23

PINCEL PARA
QUADRO
BRANCO AZUL

KAZ 300 2,26 678,00 Sim

M A COSTA JUNIOR
EIRELI

38.079.866/0001-
02

22/07/2021 -
06:56:36

BRW BRW 300 5,65 1.695,00 Sim

DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

17.433.114/0001-
28

22/07/2021 -
08:08:55

bic bic 300 3,69 1.107,00 Sim

Marghess Grupo
Empresarial Eireli

05.321.253/0001-
80

22/07/2021 -
08:29:53

PADRÃO Leonora 300 3,90 1.170,00 Sim

C R DE OLIVEIRA
DISTRIBUIDORA
EIRELI

38.056.561/0001-
85

22/07/2021 -
08:39:49

bic bic 300 3,85 1.155,00 Sim

0124 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO PRETO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
23:21:19

Jocar Jocar 300 4,66 1.398,00 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
13:08:57

PINCEL COMPACTOR 300 25,00 7.500,00 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
14:58:50

Brw Brw/Brw 300 1,42 426,00 Não

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:32:10

PINCEL PARA
QUADRO
BRANCO PRETO

BRW 300 4,07 1.221,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:21

PINCEL LEONORA 300 6,00 1.800,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:25:55

Grampline Grampline 300 6,25 1.875,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:37:23

PROPRIA PROPRIA 300 10,00 3.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:31:30

compactor compactor 300 5,00 1.500,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
22:43:49

PINCEL PARA
QUADRO
BRANCO PRETO

Jocar 300 3,57 1.071,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
23:00:19

JOCAR JOCAR 300 4,65 1.395,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:43:46

BRW BRW 300 8,50 2.550,00 Sim

REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

22/07/2021 -
06:11:39

PINCEL PARA
QUADRO
BRANCO PRETO

KAZ 300 2,26 678,00 Sim

M A COSTA JUNIOR
EIRELI

38.079.866/0001-
02

22/07/2021 -
06:57:10

BRW BRW 300 5,65 1.695,00 Sim

DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

17.433.114/0001-
28

22/07/2021 -
08:09:16

bic bic 300 3,69 1.107,00 Sim

Marghess Grupo
Empresarial Eireli

05.321.253/0001-
80

22/07/2021 -
08:30:18

PADRÃO Leonora 300 3,90 1.170,00 Sim
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C R DE OLIVEIRA
DISTRIBUIDORA
EIRELI

38.056.561/0001-
85

22/07/2021 -
08:40:09

bic bic 300 3,85 1.155,00 Sim

0125 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO VERMELHO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
23:22:04

Jocar Jocar 300 6,67 2.001,00 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
13:09:38

PINCEL COMPACTOR 300 25,00 7.500,00 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
14:58:50

Brw Brw/Brw 300 1,42 426,00 Não

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:32:28

PINCEL PARA
QUADRO
BRANCO
VERMELHO

LEONORA 300 3,97 1.191,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:26

PINCEL LEONORA 300 6,00 1.800,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:26:14

Grampline Grampline 300 6,25 1.875,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:37:27

PROPRIA PROPRIA 300 10,00 3.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:32:10

compactor compactor 300 5,00 1.500,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
22:44:21

PINCEL PARA
QUADRO
BRANCO
VERMELHO

Jocar 300 3,57 1.071,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
23:00:52

JOCAR JOCAR 300 6,65 1.995,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:44:23

BRW BRW 300 8,50 2.550,00 Sim

REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

22/07/2021 -
06:11:57

PINCEL PARA
QUADRO
BRANCO
VERMELHO

KAZ 300 2,26 678,00 Sim

M A COSTA JUNIOR
EIRELI

38.079.866/0001-
02

22/07/2021 -
06:57:39

BRW BRW 300 5,65 1.695,00 Sim

DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

17.433.114/0001-
28

22/07/2021 -
08:09:32

bic bic 300 3,69 1.107,00 Sim

Marghess Grupo
Empresarial Eireli

05.321.253/0001-
80

22/07/2021 -
08:30:40

PADRÃO Leonora 300 3,90 1.170,00 Sim

C R DE OLIVEIRA
DISTRIBUIDORA
EIRELI

38.056.561/0001-
85

22/07/2021 -
08:40:32

bic bic 300 3,85 1.155,00 Sim

0126 - PINCEL PARA PINTURA REDONDO Nº 10 C/12 UND
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
23:22:37

Jocar Jocar 340 5,40 1.836,00 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:32:50

PINCEL PARA
PINTURA
REDONDO Nº 10

BRW 340 35,68 12.131,20 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:25

PINCEL LEONORA 340 3,00 1.020,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:26:36

Leo e Leo Leo e Leo 340 36,21 12.311,40 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:37:43

PROPRIA PROPRIA 340 40,00 13.600,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:32:50

leo e leo leo e leo 340 21,60 7.344,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
22:45:10

PINCEL PARA
PINTURA
REDONDO Nº 10
C/12

Jocar 340 64,40 21.896,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
23:01:29

JOCAR JOCAR 340 4,35 1.479,00 Sim
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N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:44:48

TIGRE TIGRE 340 8,60 2.924,00 Sim

DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

17.433.114/0001-
28

22/07/2021 -
08:09:52

bic bic 340 24,48 8.323,20 Sim

C R DE OLIVEIRA
DISTRIBUIDORA
EIRELI

38.056.561/0001-
85

22/07/2021 -
08:40:54

bic bic 340 25,50 8.670,00 Sim

0127 - PINCEL ATÔMICO COLOR 1100 - P: TINTA AZUL – CX COM 12 UND
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
23:23:15

Jocar Jocar 360 62,24 22.406,40 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
13:11:07

PINCEL COMPACTOR 360 80,00 28.800,00 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:33:20

PINCEL
ATÔMICO COLOR
1100 - P

BRW 360 39,59 14.252,40 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:23

PINCEL LEONORA 360 75,60 27.216,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:26:57

BIC BIC 360 45,10 16.236,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:38:03

PROPRIA PROPRIA 360 40,00 14.400,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:33:33

pilot pilot 360 40,80 14.688,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
22:48:46

PINCEL
ATÔMICO COLOR

RADEX 360 32,41 11.667,60 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
23:02:18

JOCAR JOCAR 360 62,20 22.392,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:45:16

BRW BRW 360 14,40 5.184,00 Sim

REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

22/07/2021 -
06:12:41

PINCEL
ATÔMICO COLOR
1100 - P: TINTA
AZU

JOCAR OFFIC 360 32,41 11.667,60 Sim

M A COSTA JUNIOR
EIRELI

38.079.866/0001-
02

22/07/2021 -
07:00:24

BRW BRW 360 36,00 12.960,00 Sim

DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

17.433.114/0001-
28

22/07/2021 -
08:10:10

bic bic 360 28,80 10.368,00 Sim

Marghess Grupo
Empresarial Eireli

05.321.253/0001-
80

22/07/2021 -
08:31:10

PADRÃO Leonora 360 60,00 21.600,00 Sim

0128 - PINCEL ATÔMICO COLOR 1100 - P: TINTA PRETO – CX COM 12 UND
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
23:24:04

Jocar Jocar 360 62,24 22.406,40 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
13:11:35

PINCEL COMPACTOR 360 80,00 28.800,00 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:33:47

PINCEL
ATÔMICO COLOR
1100 - P

BRW 360 39,59 14.252,40 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:22

PINCEL LEONORA 360 75,60 27.216,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:27:12

BIC BIC 360 45,10 16.236,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:38:15

PROPRIA PROPRIA 360 120,00 43.200,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:34:35

pilot pilot 360 40,80 14.688,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
22:49:26

PINCEL
ATÔMICO

RADEX 360 32,41 11.667,60 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
23:03:04

JOCAR JOCAR 360 62,20 22.392,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:45:57

BRW BRW 360 15,92 5.731,20 Sim
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REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

22/07/2021 -
06:13:06

PINCEL
ATÔMICO COLOR
1100 - P: TINTA
PRE

JOCAR OFFIC 360 32,41 11.667,60 Sim

M A COSTA JUNIOR
EIRELI

38.079.866/0001-
02

22/07/2021 -
07:01:17

BRW BRW 360 35,00 12.600,00 Sim

DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

17.433.114/0001-
28

22/07/2021 -
08:10:37

bic bic 360 28,80 10.368,00 Sim

Marghess Grupo
Empresarial Eireli

05.321.253/0001-
80

22/07/2021 -
08:31:38

PADRÃO Leonora 360 60,00 21.600,00 Sim

0129 - PINCEL ATÔMICO COLOR 1100 - P : TINTA VERDE – CX COM 12 UND
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
23:24:54

Jocar Jocar 360 62,24 22.406,40 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
13:12:23

PINCEL COMPACTOR 360 80,00 28.800,00 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:34:38

PINCEL
ATÔMICO COLOR
1100 - P

BRW 360 39,59 14.252,40 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:22

PINCEL LEONORA 360 75,60 27.216,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:27:35

BIC BIC 360 45,10 16.236,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:38:31

PROPRIA PROPRIA 360 120,00 43.200,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:35:19

pilot pilot 360 40,80 14.688,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
22:50:05

PINCEL
ATÔMICO COLOR

RADEX 360 32,41 11.667,60 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
23:03:45

JOCAR JOCAR 360 62,20 22.392,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:46:27

BRW BRW 360 14,92 5.371,20 Sim

REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

22/07/2021 -
06:13:40

PINCEL
ATÔMICO COLOR
1100

JOCAR OFFIC 360 32,41 11.667,60 Sim

M A COSTA JUNIOR
EIRELI

38.079.866/0001-
02

22/07/2021 -
07:03:21

BRW BRW 360 36,50 13.140,00 Sim

Marghess Grupo
Empresarial Eireli

05.321.253/0001-
80

22/07/2021 -
08:32:03

PADRÃO Leonora 360 60,00 21.600,00 Sim

0130 - PINCEL ATÔMICO COLOR 1100 - P: TINTA VERMELHO – CX COM 12 UND
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
23:26:46

Jocar Jocar 360 62,24 22.406,40 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
13:12:49

PINCEL COMPACTOR 360 80,00 28.800,00 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:35:09

PINCEL
ATÔMICO COLOR
1100 - P

BRW 360 39,59 14.252,40 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:22

PINCEL LEONORA 360 75,60 27.216,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:27:50

BIC BIC 360 45,10 16.236,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:38:44

PROPRIA PROPRIA 360 130,00 46.800,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:35:55

pilot pilot 360 40,80 14.688,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
22:50:51

PINCEL
ATÔMICO COLOR

RADEX 360 32,41 11.667,60 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
23:04:32

JOCAR JOCAR 360 62,20 22.392,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:46:57

BRW BRW 360 15,92 5.731,20 Sim
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REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

22/07/2021 -
06:14:15

PINCEL
ATÔMICO COLOR
1100

JOCAR OFFIC 360 32,41 11.667,60 Sim

M A COSTA JUNIOR
EIRELI

38.079.866/0001-
02

22/07/2021 -
07:03:42

BRW BRW 360 36,00 12.960,00 Sim

DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

17.433.114/0001-
28

22/07/2021 -
08:10:55

bic bic 360 28,44 10.238,40 Sim

Marghess Grupo
Empresarial Eireli

05.321.253/0001-
80

22/07/2021 -
08:32:26

PADRÃO Leonora 360 60,00 21.600,00 Sim

C R DE OLIVEIRA
DISTRIBUIDORA
EIRELI

38.056.561/0001-
85

22/07/2021 -
08:41:19

bic bic 360 29,62 10.663,20 Sim

0131 - PINCEL RETROPROJETOR
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
23:29:22

Pilot Pilot 350 54,45 19.057,50 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:35:36

PINCEL
RETROPROJETOR

RADEX 350 6,03 2.110,50 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:20

PINCEL LEONORA 350 6,00 2.100,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:28:21

jocar office jocar oficce 350 7,65 2.677,50 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:41:52

PROPRIA PROPRIA 350 20,00 7.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:38:20

pilot pilot 350 4,00 1.400,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
22:51:37

PINCEL
RETROPROJETOR

RADEX 350 1,96 686,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
23:08:54

PILOT PILOT 350 55,00 19.250,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:48:03

BRW BRW 350 5,15 1.802,50 Sim

REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

22/07/2021 -
06:14:43

PINCEL
RETROPROJETOR

JOCAR OFFIC 350 2,03 710,50 Sim

0132 - PISTOLA P/ COLA QUENTE TAM. GRANDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
23:30:15

Western Western 160 37,79 6.046,40 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
13:13:45

PISTOLA CIS 160 51,20 8.192,00 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
14:58:49

Master Master/Master 160 21,62 3.459,20 Não

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:35:53

PISTOLA P/ COLA
QUENTE TAM.
GRANDE

LEONORA 160 46,65 7.464,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:20

PISTOLA BRW 160 39,00 6.240,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:28:41

jocar office jocar oficce 160 29,66 4.745,60 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:41:55

PROPRIA PROPRIA 160 40,00 6.400,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:38:50

jocar office jocar office 160 24,00 3.840,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
22:52:16

PISTOLA P/ COLA
QUENTE TAM.
GRANDE

BRW 160 40,55 6.488,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
23:09:36

WESTERN WESTERN 160 37,75 6.040,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:48:31

TOOLFLEX TOOLFLEX 160 32,90 5.264,00 Sim

REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

22/07/2021 -
06:15:05

PISTOLA P/ COLA
QUENTE TAM.
GRANDE

KAZ 160 14,29 2.286,40 Sim
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M A COSTA JUNIOR
EIRELI

38.079.866/0001-
02

22/07/2021 -
07:06:04

GATTE GATTE 160 23,00 3.680,00 Sim

DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

17.433.114/0001-
28

22/07/2021 -
08:11:21

koala koala 160 25,20 4.032,00 Sim

Marghess Grupo
Empresarial Eireli

05.321.253/0001-
80

22/07/2021 -
08:32:59

PADRÃO Leonora 160 25,00 4.000,00 Sim

C R DE OLIVEIRA
DISTRIBUIDORA
EIRELI

38.056.561/0001-
85

22/07/2021 -
08:41:55

frama frama 160 26,75 4.280,00 Sim

0133 - PISTOLA P/ COLA QUENTE TAM. PEQUENO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
23:30:49

Western Western 160 28,80 4.608,00 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
13:14:15

PISTOLA CIS 160 36,80 5.888,00 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
14:58:49

Master Master/Master 160 15,75 2.520,00 Não

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:36:10

PISTOLA P/ COLA
QUENTE TAM.
PEQUENO

LEONORA 160 31,21 4.993,60 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:20

PISTOLA BRW 160 25,50 4.080,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:29:00

jocar office jocar oficce 160 21,23 3.396,80 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:41:57

PROPRIA PROPRIA 160 30,00 4.800,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:39:27

jocar office jocar office 160 18,50 2.960,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
22:53:23

PISTOLA P/ COLA
QUENTE

BRW 160 28,64 4.582,40 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
23:10:19

WESTERN WESTERN 160 28,80 4.608,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:49:00

TOOLFLEX TOOLFLEX 160 23,89 3.822,40 Sim

REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

22/07/2021 -
06:15:35

PISTOLA P/ COLA
QUENTE TAM.
PEQUENO

KAZ 160 14,29 2.286,40 Sim

M A COSTA JUNIOR
EIRELI

38.079.866/0001-
02

22/07/2021 -
07:07:25

GATTE GATTE 160 16,00 2.560,00 Sim

DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

17.433.114/0001-
28

22/07/2021 -
08:11:44

koala koala 160 14,40 2.304,00 Sim

Marghess Grupo
Empresarial Eireli

05.321.253/0001-
80

22/07/2021 -
08:33:23

PADRÃO Leonora 160 18,00 2.880,00 Sim

C R DE OLIVEIRA
DISTRIBUIDORA
EIRELI

38.056.561/0001-
85

22/07/2021 -
08:42:14

frama frama 160 15,00 2.400,00 Sim

0134 - PINTURA DE DEDO 6 CORES
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
23:31:38

Escolar Escolar 50 12,95 647,50 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:36:26

PINTURA DE
DEDO 6 CORES

DELTA 50 7,84 392,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:19

PINTURA KOALA 50 4,50 225,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:29:16

RADEX RADEX 50 12,65 632,50 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:42:00

PROPRIA PROPRIA 50 20,00 1.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:39:57

acrilex acrilex 50 2,90 145,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
22:54:04

PINTURA DE
DEDO 6 CORES

ACRILLEX 50 6,10 305,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
23:11:14

ESCOLAR ESCOLAR 50 12,95 647,50 Sim
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N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:49:46

MARIPEL MARIPEL 50 6,03 301,50 Sim

REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

22/07/2021 -
06:16:24

PINTURA DE
DEDO 6 CORES

KAZ 50 4,24 212,00 Sim

0135 - PORTA CANETAS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
23:32:33

Acrilex Acrilex 340 22,61 7.687,40 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:36:45

PORTA CANETAS WALLEU 340 15,68 5.331,20 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:19

PORTA CANETA ACRIMET 340 17,00 5.780,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:29:37

DELLO DELLO 340 15,63 5.314,20 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:42:02

PROPRIA PROPRIA 340 20,00 6.800,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:40:28

tris tris 340 15,00 5.100,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
22:55:10

PORTA CANETAS ACRIMET 340 20,03 6.810,20 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
23:12:00

ACRILEX ACRILEX 340 22,60 7.684,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:50:08

ACRILEX ACRILEX 340 12,86 4.372,40 Sim

M A COSTA JUNIOR
EIRELI

38.079.866/0001-
02

22/07/2021 -
07:09:56

WALLEU TRIO
PLUS

WALLEU 340 16,80 5.712,00 Sim

DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

17.433.114/0001-
28

22/07/2021 -
08:12:08

dello dello 340 9,42 3.202,80 Sim

Marghess Grupo
Empresarial Eireli

05.321.253/0001-
80

22/07/2021 -
08:33:48

PADRÃO Dello 340 10,00 3.400,00 Sim

C R DE OLIVEIRA
DISTRIBUIDORA
EIRELI

38.056.561/0001-
85

22/07/2021 -
08:42:33

dello dello 340 9,81 3.335,40 Sim

0136 - PORTA CARIMBO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
23:33:24

Acrilex Acrilex 240 26,55 6.372,00 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
14:58:47

Waleu Waleu/Maxcril 240 8,09 1.941,60 Não

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:37:03

PORTA CARIMBO WALLEU 240 23,78 5.707,20 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:18

PORTA CARIMBO ACRIMET 240 32,00 7.680,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:29:58

DELLO DELLO 240 16,98 4.075,20 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:42:04

PROPRIA PROPRIA 240 25,00 6.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:41:21

acrimet acrimet 240 14,30 3.432,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
22:56:44

PORTA CARIMBO ACRIMET 240 16,79 4.029,60 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
23:12:38

ACRILEX ACRILEX 240 26,50 6.360,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:50:38

WALEU WALEU 240 10,99 2.637,60 Sim

Marghess Grupo
Empresarial Eireli

05.321.253/0001-
80

22/07/2021 -
08:34:16

PADRÃO Carbrink 240 13,00 3.120,00 Sim

0137 - CAIXA CORRESPONDÊNCIA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
23:34:06

Acrilex Acrilex 80 89,72 7.177,60 Sim
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G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:37:22

CAIXA
CORRESPONDÊNCIA

WALLEU 80 38,55 3.084,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:18

CAIXA ACRIMET 80 45,00 3.600,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:30:31

ACRIMET ACRIMET 80 58,63 4.690,40 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:42:06

PROPRIA PROPRIA 80 40,00 3.200,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:41:53

acrimet acrimet 80 61,10 4.888,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

22/07/2021 -
08:49:13

CAIXA
CORRESPONDÊNCIA

Radex 80 22,15 1.772,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
23:13:18

ACRILEX ACRILEX 80 88,90 7.112,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:51:14

NOVACRIL NOVACRIL 80 51,10 4.088,00 Sim

DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

17.433.114/0001-
28

22/07/2021 -
08:12:30

dello dello 80 62,78 5.022,40 Sim

T Nava Comércio de
Eletrodomésticos

18.912.500/0001-
65

22/07/2021 -
08:17:20

simples Acrimet 80 100,00 8.000,00 Sim

Marghess Grupo
Empresarial Eireli

05.321.253/0001-
80

22/07/2021 -
08:34:57

PADRÃO Dello 80 39,00 3.120,00 Sim

C R DE OLIVEIRA
DISTRIBUIDORA
EIRELI

38.056.561/0001-
85

22/07/2021 -
08:42:51

dello dello 80 65,40 5.232,00 Sim

0138 - PRANCHETA EM MADEIRA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
23:34:48

Jocar Jocar 200 10,35 2.070,00 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:37:38

PRANCHETA EM
MADEIRA

STALO 200 10,15 2.030,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:18

PRANCHETA ACRIMET 200 7,20 1.440,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:31:02

stalo STALO 200 19,66 3.932,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:42:09

PROPRIA PROPRIA 200 10,00 2.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:42:25

dello dello 200 7,80 1.560,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

22/07/2021 -
08:49:38

PRANCHETA EM
MADEIRA

Dub Flex 200 8,05 1.610,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
23:14:01

ACRIMET ACRIMET 200 10,30 2.060,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:51:41

SOUZA SOUZA 200 9,99 1.998,00 Sim

T Nava Comércio de
Eletrodomésticos

18.912.500/0001-
65

22/07/2021 -
08:19:42

ofício Carbrink 200 30,00 6.000,00 Sim

0139 - PRANCHETA EM ACRILICO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
23:35:27

Acrilex Acrilex 1.100 16,13 17.743,00 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:37:55

PRANCHETA EM
ACRILICO

WALLEU 1.100 27,40 30.140,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:18

PRANCHETA ACRIMET 1.100 7,20 7.920,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:31:26

STALO STALO 1.100 22,36 24.596,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:42:11

PROPRIA PROPRIA 1.100 50,00 55.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:43:04

dello dello 1.100 16,00 17.600,00 Sim
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S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

22/07/2021 -
08:47:34

PRANCHETA EM
ACRILICO

RADEX 1.100 20,01 22.011,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
23:14:55

ACRIMET ACRIMET 1.100 16,10 17.710,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:52:04

ACRIMET ACRIMET 1.100 32,86 36.146,00 Sim

M A COSTA JUNIOR
EIRELI

38.079.866/0001-
02

22/07/2021 -
07:13:30

SUPER CRISTAL
A4

WALEU 1.100 19,00 20.900,00 Sim

T Nava Comércio de
Eletrodomésticos

18.912.500/0001-
65

22/07/2021 -
08:18:37

Waleu Waleu 1.100 80,00 88.000,00 Sim

Marghess Grupo
Empresarial Eireli

05.321.253/0001-
80

22/07/2021 -
08:35:26

PADRÃO Dello 1.100 32,00 35.200,00 Sim

0140 - PORTA OBJETO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
23:36:07

Acrilex Acrilex 280 22,52 6.305,60 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
14:58:47

Dello Dello/Dello 280 6,83 1.912,40 Não

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:38:14

PORTA OBJETO WALLEU 280 12,36 3.460,80 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:08

PORTA OBJETO ACRIMET 280 17,00 4.760,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:31:45

DELLO DELLO 280 18,63 5.216,40 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:42:14

PROPRIA PROPRIA 280 20,00 5.600,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:43:49

dello dello 280 16,55 4.634,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
22:59:48

PORTA OBJETO ACRIMET 280 115,00 32.200,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
23:15:37

ACRILEX ACRILEX 280 22,50 6.300,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:52:42

DELLO DELLO 280 10,72 3.001,60 Sim

T Nava Comércio de
Eletrodomésticos

18.912.500/0001-
65

22/07/2021 -
08:21:06

porta objeto Dello 280 30,00 8.400,00 Sim

Marghess Grupo
Empresarial Eireli

05.321.253/0001-
80

22/07/2021 -
08:35:50

PADRÃO Dello 280 12,00 3.360,00 Sim

0141 - QUADRO DE AVISO (MURAL)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
23:39:11

Quartet Quartet 115 316,40 36.386,00 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
13:15:02

QUADRO SOUZA 115 184,00 21.160,00 Sim

GEINE H C CUNHA
EIRELI

28.207.226/0001-
87

19/07/2021 -
17:06:58

STALO STALO 115 1.000,00 115.000,00 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:41:15

QUADRO DE
AVISO (MURAL)

W. MILL 115 129,30 14.869,50 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:08

QUADRO MADEMASTER 115 113,85 13.092,75 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:33:42

STALO STALO 115 77,89 8.957,35 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:42:49

PROPRIA PROPRIA 115 120,00 13.800,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:44:41

souza souza 115 95,00 10.925,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
23:00:41

QUADRO DE
AVISO (MURAL)

souza 115 172,50 19.837,50 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
23:16:57

QUARTET QUARTET 115 315,80 36.317,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:53:21

W MILL W MILL 115 23,50 2.702,50 Sim
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Marghess Grupo
Empresarial Eireli

05.321.253/0001-
80

22/07/2021 -
08:36:21

PADRÃO SOUZA 115 130,00 14.950,00 Sim

0142 - RECARGA DE PINCEL ATÔMICO 37ML – COR: AZUL – CX COM 12 UND
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
23:40:39

Poli Poli 210 44,08 9.256,80 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
13:15:40

RECARGA DE
PINCEL

JOCCAR
OFFICER

210 115,20 24.192,00 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:41:55

RECARGA DE
PINCEL
ATÔMICO 37ML
13 COR:

RADEX 210 86,76 18.219,60 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:08

RECARGA RADEX 210 51,60 10.836,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:34:07

BRW BRW 210 60,69 12.744,90 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:43:17

PROPRIA PROPRIA 210 100,00 21.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:45:26

pilot pilot 210 27,60 5.796,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
23:01:37

RECARGA DE
PINCEL
ATÔMICO 37ML

RADEX 210 125,81 26.420,10 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
23:17:49

COMPACTOR COMPACTOR 210 44,00 9.240,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:54:31

RADEX RADEX 210 152,90 32.109,00 Sim

Marghess Grupo
Empresarial Eireli

05.321.253/0001-
80

22/07/2021 -
08:36:43

PADRÃO Radex 210 78,00 16.380,00 Sim

0143 - RECARGA DE PINCEL ATÔMICO 37ML – COR:PRETO – CX COM 12 UND
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
23:41:31

Poli Poli 210 44,06 9.252,60 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
13:16:27

RECARGA DE
PINCEL

JOCCAR
OFFICER

210 115,20 24.192,00 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:42:29

RECARGA DE
PINCEL
ATÔMICO 37ML

RADEX 210 86,76 18.219,60 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:08

RECARGA RADEX 210 51,60 10.836,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:34:44

BRW BRW 210 60,69 12.744,90 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:43:31

PROPRIA PROPRIA 210 200,00 42.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:46:04

pilot pilot 210 27,60 5.796,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
23:02:20

RECARGA DE
PINCEL
ATÔMICO 37ML

RADEX 210 125,81 26.420,10 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
23:18:53

COMPACTOR COMPACTOR 210 44,00 9.240,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:55:25

RADEX RADEX 210 152,90 32.109,00 Sim

Marghess Grupo
Empresarial Eireli

05.321.253/0001-
80

22/07/2021 -
08:37:19

PADRÃO Leonora 210 42,00 8.820,00 Sim

0144 - RECARGA DE PINCEL ATÔMICO 37ML – COR: VERMELHO – CX COM 12 UND
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
23:43:25

Poli Poli 210 44,08 9.256,80 Sim
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LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
13:17:27

RECARGA DE
PINCEL

JOCCAR
OFFICER

210 115,20 24.192,00 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:43:07

RECARGA DE
PINCEL
ATÔMICO 37ML

RADEX 210 86,76 18.219,60 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:07

RECARGA RADEX 210 51,60 10.836,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:35:03

BRW BRW 210 60,69 12.744,90 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:43:47

PROPRIA PROPRIA 210 200,00 42.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:46:52

pilot pilot 210 27,60 5.796,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
23:03:22

RECARGA DE
PINCEL
ATÔMICO 37ML

RADEX 210 125,81 26.420,10 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
23:19:33

COMPACTOR COMPACTOR 210 44,00 9.240,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:55:47

RADEX RADEX 210 152,90 32.109,00 Sim

Marghess Grupo
Empresarial Eireli

05.321.253/0001-
80

22/07/2021 -
08:37:55

PADRÃO Leonora 210 42,00 8.820,00 Sim

0145 - RECARGA DE PINCEL ATÔMICO 37ML -COR: VERDE- CX C 12 UND
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
23:44:24

Poli Poli 210 44,08 9.256,80 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
13:17:58

RECARGA DE
PINCEL

JOCCAR
OFFICER

210 115,20 24.192,00 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:43:42

RECARGA DE
PINCEL
ATÔMICO 37ML

RADEX 210 86,76 18.219,60 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:07

RECARGA RADEX 210 51,60 10.836,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:35:38

BRW BRW 210 60,69 12.744,90 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:44:11

PROPRIA PROPRIA 210 600,00 126.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:47:41

pilot pilot 210 27,60 5.796,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
23:04:06

RECARGA DE
PINCEL
ATÔMICO 37ML

RADEX 210 128,81 27.050,10 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
23:20:31

COMPACTOR COMPACTOR 210 44,00 9.240,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:56:19

RADEX RADEX 210 152,90 32.109,00 Sim

Marghess Grupo
Empresarial Eireli

05.321.253/0001-
80

22/07/2021 -
08:38:17

PADRÃO Leonora 210 42,00 8.820,00 Sim

0146 - REGUA PLASTICA 20CM CRISTAL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
23:45:09

Waleu Waleu 450 0,89 400,50 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
13:18:28

REGUA ACRIMATE 450 3,60 1.620,00 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:44:00

REGUA
PLASTICA 20CM
CRISTAL

WALLEU 450 1,47 661,50 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:07

REGUA ACRIMET 450 1,00 450,00 Sim
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TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:35:56

WALEU WALEU 450 0,70 315,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:44:39

PROPRIA PROPRIA 450 10,00 4.500,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:48:52

waleu waleu 450 0,50 225,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
23:04:36

REGUA
PLASTICA 20CM
CRISTAL

Waleu 450 2,69 1.210,50 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
23:21:09

WALEU WALEU 450 0,90 405,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:56:52

WALEU WALEU 450 2,86 1.287,00 Sim

Marghess Grupo
Empresarial Eireli

05.321.253/0001-
80

22/07/2021 -
08:38:36

PADRÃO Leonora 450 0,75 337,50 Sim

0147 - REGUA PLASTICA 30CM CRISTAL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
23:45:53

Waleu Waleu 750 5,28 3.960,00 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
13:18:53

REGUA ACRIMATE 750 4,80 3.600,00 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:44:20

REGUA
PLASTICA 30CM
CRISTAL

WALLEU 750 2,01 1.507,50 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:07

REGUA ACRIMET 750 1,25 937,50 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:36:41

WALEU WALEU 750 1,50 1.125,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:44:51

PROPRIA PROPRIA 750 10,00 7.500,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:49:24

waleu waleu 750 0,80 600,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
23:05:02

REGUA
PLASTICA 30CM
CRISTAL

Dello 750 1,66 1.245,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
23:21:51

WALEU WALEU 750 5,25 3.937,50 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:57:48

WALEU WALEU 750 3,86 2.895,00 Sim

REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

22/07/2021 -
06:17:22

REGUA
PLASTICA 30CM
CRISTAL

KAZ 750 0,70 525,00 Sim

M A COSTA JUNIOR
EIRELI

38.079.866/0001-
02

22/07/2021 -
07:16:04

WALEU WALEU 750 1,00 750,00 Sim

DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

17.433.114/0001-
28

22/07/2021 -
08:13:15

leo e leo leo e leo 750 1,80 1.350,00 Sim

Marghess Grupo
Empresarial Eireli

05.321.253/0001-
80

22/07/2021 -
08:39:13

PADRÃO Leonora 750 7,00 5.250,00 Sim

C R DE OLIVEIRA
DISTRIBUIDORA
EIRELI

38.056.561/0001-
85

22/07/2021 -
08:43:37

waleu waleu 750 1,87 1.402,50 Sim

0148 - REGUA PLASTICA 50CM CRISTAL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
23:46:29

Waleu Waleu 550 3,33 1.831,50 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
13:19:21

REGUA
PLASTICA

ACRIMATE 550 10,40 5.720,00 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
14:58:46

Waleu Waleu/Maxcril 550 3,59 1.974,50 Não

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:44:39

REGUA
PLASTICA 50CM
CRISTAL

WALLEU 550 6,26 3.443,00 Sim
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DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:06

REGUA ACRIMET 550 5,50 3.025,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:37:10

WALEU WALEU 550 3,00 1.650,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:45:05

PROPRIA PROPRIA 550 10,00 5.500,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:49:54

waleu waleu 550 3,00 1.650,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
23:05:35

REGUA
PLASTICA 50CM
CRISTAL

Waleu 550 14,17 7.793,50 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
23:23:14

WALEU WALEU 550 3,30 1.815,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:58:26

WALEU WALEU 550 12,38 6.809,00 Sim

REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

22/07/2021 -
06:17:59

REGUA
PLASTICA 50CM
CRISTAL

WALLEU 550 3,43 1.886,50 Sim

M A COSTA JUNIOR
EIRELI

38.079.866/0001-
02

22/07/2021 -
07:16:41

WALEU WALEU 550 2,20 1.210,00 Sim

0149 - SACO DECORATIVO TRANSPARENTE C/100 UND
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
23:47:11

Lazzo Lazzo 100 19,75 1.975,00 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:45:02

SACO
DECORATIVO
TRANSPARENTE
C/100 UND

GALA 100 75,70 7.570,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:06

SACO DAC 100 38,40 3.840,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:37:29

FLIK FLIK 100 29,68 2.968,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:45:23

PROPRIA PROPRIA 100 20,00 2.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:50:32

cromus cromus 100 35,00 3.500,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
23:23:55

LAZZO LAZZO 100 19,70 1.970,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:59:32

CW CW 100 18,00 1.800,00 Sim

0150 - SACO PARA PRESENTE TAMANHO P
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
23:47:53

Lazzo Lazzo 100 7,64 764,00 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:45:24

SACO PARA
PRESENTE
TAMANHO P

ISO 100 16,08 1.608,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:05

SACO DAC 100 38,40 3.840,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:37:59

FLIK FLIK 100 2,99 299,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:45:36

PROPRIA PROPRIA 100 10,00 1.000,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
23:24:41

LAZZO LAZZO 100 7,60 760,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
04:59:53

CROMUS CROMUS 100 12,00 1.200,00 Sim

0151 - SACO PARA PRESENTE TAMANHO M
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
23:51:57

Gala Gala 100 31,79 3.179,00 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:49:27

SACO PARA
PRESENTE
TAMANHO M

ISOPLAST 100 22,11 2.211,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:05

SACO DAC 100 38,40 3.840,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:38:34

FLIK FLIK 100 3,98 398,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:47:08

PROPRIA PROPRIA 100 10,00 1.000,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
23:25:38

GALA GALA 100 31,75 3.175,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
05:00:36

CROMUS CROMUS 100 16,00 1.600,00 Sim

0152 - SACO PARA PRESENTE TAMANHO G
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
23:52:48

Gala Gala 100 43,64 4.364,00 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:46:39

SACO PARA
PRESENTE
TAMANHO G

ISOPLAST 100 36,18 3.618,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:05

SACO DAC 100 38,40 3.840,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:38:54

FLIK FLIK 100 4,98 498,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:47:10

PROPRIA PROPRIA 100 10,00 1.000,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
23:26:18

GALA GALA 100 43,65 4.365,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
05:02:33

CROMUS CROMUS 100 18,00 1.800,00 Sim

0153 - TESOURA EM AÇO INOX TAM. GRANDE MULTIUSO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
23:53:29

Jocar Jocar 580 21,07 12.220,60 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
13:20:53

TESOURA MUNDIAL 580 35,00 20.300,00 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
14:58:46

Brw Brw/Brw 580 5,28 3.062,40 Não

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:47:02

TESOURA EM
AÇO INOX TAM.
GRANDE
MULTIUSO

BRW 580 10,96 6.356,80 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:05

TESOURA LEONORA 580 11,15 6.467,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:39:13

JOCAR JOCAR 580 7,98 4.628,40 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:48:03

PROPRIA PROPRIA 580 30,00 17.400,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:52:13

tris tris 580 9,50 5.510,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
23:07:47

TESOURA EM
AÇO INOX TAM.
GRANDE
MULTIUSO

Jocar 580 10,35 6.003,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
23:27:05

MUNDIAL MUNDIAL 580 21,00 12.180,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
05:03:02

LEO & LEO LEO & LEO 580 13,99 8.114,20 Sim
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REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

22/07/2021 -
06:18:38

TESOURA EM
AÇO INOX TAM.
GRANDE
MULTIUSO

KAZ 580 6,46 3.746,80 Sim

DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

17.433.114/0001-
28

22/07/2021 -
08:13:42

master print master print 580 7,80 4.524,00 Sim

Marghess Grupo
Empresarial Eireli

05.321.253/0001-
80

22/07/2021 -
08:40:03

PADRÃO Leonora 580 15,00 8.700,00 Sim

C R DE OLIVEIRA
DISTRIBUIDORA
EIRELI

38.056.561/0001-
85

22/07/2021 -
08:44:09

waleu waleu 580 8,12 4.709,60 Sim

0154 - TESOURA PARA PICOTAR
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
23:54:05

Jocar Jocar 230 11,57 2.661,10 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:47:18

TESOURA PARA
PICOTAR

LEONORA 230 9,16 2.106,80 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:05

TESOURA LEONORA 230 11,35 2.610,50 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:39:32

JOCAR JOCAR 230 8,99 2.067,70 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:47:31

PROPRIA PROPRIA 230 30,00 6.900,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:52:59

leo e leo leo e leo 230 6,50 1.495,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
23:08:38

TESOURA PARA
PICOTAR

LYKE 230 5,64 1.297,20 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
23:27:45

MUNDIAL MUNDIAL 230 11,60 2.668,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
05:03:34

LEO & LEO LEO & LEO 230 19,99 4.597,70 Sim

REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

22/07/2021 -
06:19:01

TESOURA PARA
PICOTAR

KAZ 230 3,36 772,80 Sim

0155 - TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, USO GERAL, AÇO INOX, CABO DE PLÁSTICO, TAMANHO PEQUENO 13 CM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
23:54:43

Jocar Jocar 500 3,89 1.945,00 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
13:21:47

TESOURA
ESCOLAR SEM
PONTA

ACRILEX 500 7,20 3.600,00 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
14:58:45

Brw Brw/Brw 500 2,44 1.220,00 Não

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:47:45

TESOURA
ESCOLAR SEM
PONTA, USO
GERAL

LEONORA 500 3,81 1.905,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:04

TESOURA LEONORA 500 11,50 5.750,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:39:54

jocar office jocar oficce 500 3,95 1.975,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:47:34

PROPRIA PROPRIA 500 30,00 15.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:53:34

tris tris 500 3,00 1.500,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
23:09:29

TESOURA
ESCOLAR SEM
PONTA

jocar 500 3,22 1.610,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
23:28:32

MUNDIAL MUNDIAL 500 3,90 1.950,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
05:04:16

LEO & LEO LEO & LEO 500 11,99 5.995,00 Sim

REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

22/07/2021 -
06:19:29

TESOURA
ESCOLAR SEM
PONTA

KAZ 500 2,47 1.235,00 Sim

M A COSTA JUNIOR
EIRELI

38.079.866/0001-
02

22/07/2021 -
07:25:58

CIS CIS 500 3,90 1.950,00 Sim
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Marghess Grupo
Empresarial Eireli

05.321.253/0001-
80

22/07/2021 -
08:40:27

PADRÃO Leonora 500 3,50 1.750,00 Sim

0156 - TINTA PARA CARIMBO AZUL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI*

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
23:55:22

Poli Poli 185 6,68 1.235,80 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
13:22:18

TINTA RADEX 185 8,00 1.480,00 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:48:04

TINTA PARA
CARIMBO AZUL

RADEX 185 5,56 1.028,60 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:04

TINTA RADEX 185 4,90 906,50 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:40:20

RADEX RADEX 185 6,56 1.213,60 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:48:51

PROPRIA PROPRIA 185 15,00 2.775,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:54:10

radex radex 185 2,95 545,75 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

22/07/2021 -
08:50:56

TINTA PARA
CARIMBO AZUL

RADEX 185 4,80 888,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
23:29:09

RADEX RADEX 185 6,75 1.248,75 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
05:04:57

SCHOLL SCHOLL 185 30,00 5.550,00 Sim

REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

22/07/2021 -
06:20:04

TINTA PARA
CARIMBO AZUL

KAZ 185 3,64 673,40 Sim

DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

17.433.114/0001-
28

22/07/2021 -
08:14:01

radex radex 185 2,70 499,50 Sim

Marghess Grupo
Empresarial Eireli

05.321.253/0001-
80

22/07/2021 -
08:40:50

PADRÃO Radex 185 5,50 1.017,50 Sim

C R DE OLIVEIRA
DISTRIBUIDORA
EIRELI

38.056.561/0001-
85

22/07/2021 -
08:44:39

radex radex 185 2,81 519,85 Sim

0157 - TINTA PARA CARIMBO PRETO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
23:55:56

Poli Poli 185 6,68 1.235,80 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
13:23:17

TINTA RADEX 185 8,00 1.480,00 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:48:20

TINTA PARA
CARIMBO PRETO

RADEX 185 5,56 1.028,60 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:17

TINTA RADEX 185 4,90 906,50 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:40:39

RADEX RADEX 185 6,56 1.213,60 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:49:04

PROPRIA PROPRIA 185 15,00 2.775,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:54:58

radex radex 185 2,95 545,75 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

22/07/2021 -
08:51:05

TINTA PARA
CARIMBO PRETO

RADEX 185 4,80 888,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
23:29:47

RADEX RADEX 185 6,70 1.239,50 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
05:05:28

SCHOLL SCHOLL 185 30,00 5.550,00 Sim

REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

22/07/2021 -
06:20:24

TINTA PARA
CARIMBO PRETO

KAZ 185 3,64 673,40 Sim

DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

17.433.114/0001-
28

22/07/2021 -
08:14:18

radex radex 185 2,70 499,50 Sim

Marghess Grupo
Empresarial Eireli

05.321.253/0001-
80

22/07/2021 -
08:41:14

PADRÃO Radex 185 5,50 1.017,50 Sim
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C R DE OLIVEIRA
DISTRIBUIDORA
EIRELI

38.056.561/0001-
85

22/07/2021 -
08:45:08

radex radex 185 2,81 519,85 Sim

0158 - TINTA GUACHE CORES VARIADAS CAICA COM 6 UNIDADES
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
23:56:32

Poli Poli 180 5,51 991,80 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
13:24:28

TINTA GUACHE VMP 180 8,00 1.440,00 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
14:58:45

Radex Radex/Tonbras 180 2,70 486,00 Não

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:48:39

TINTA GUACHE
CORES
VARIADAS CAICA
COM 6

DELTA 180 6,39 1.150,20 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:17

TINTA KOALA 180 5,50 990,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:41:07

ACRILEX ACRILEX 180 4,98 896,40 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:49:18

PROPRIA PROPRIA 180 30,00 5.400,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:55:34

acrilex acrilex 180 2,90 522,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
23:12:07

TINTA GUACHE
CORES
VARIADAS CAICA

RADEX 180 4,19 754,20 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
23:30:41

POLI POLI 180 5,50 990,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
05:05:59

RADEX RADEX 180 6,55 1.179,00 Sim

REPLETA
DISTRIBUIDORA

26.689.426/0001-
98

22/07/2021 -
06:20:45

TINTA GUACHE
CORES
VARIADAS CAICA
COM 6

KAZ 180 4,24 763,20 Sim

M A COSTA JUNIOR
EIRELI

38.079.866/0001-
02

22/07/2021 -
07:27:42

RADEX RADEX 180 4,90 882,00 Sim

Marghess Grupo
Empresarial Eireli

05.321.253/0001-
80

22/07/2021 -
08:42:14

PADRÃO Leonora 180 5,00 900,00 Sim

0159 - TINTA P/TECIDO CX C/ 12 UND
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
23:57:15

Poli Poli 160 57,23 9.156,80 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:48:58

TINTA P/TECIDO
CX C/ 12 UND

ACRILEX 160 79,32 12.691,20 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:17

TINTA ACRILEX 160 9,20 1.472,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:41:34

ACRILEX ACRILEX 160 62,30 9.968,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:49:27

PROPRIA PROPRIA 160 150,00 24.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:56:04

acrilex acrilex 160 31,20 4.992,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
23:12:48

TINTA P/TECIDO
CX C/ 12 UND

BRW 160 70,66 11.305,60 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
23:31:18

POLI POLI 160 57,25 9.160,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
05:06:27

ACRILEX ACRILEX 160 49,99 7.998,40 Sim

Marghess Grupo
Empresarial Eireli

05.321.253/0001-
80

22/07/2021 -
08:42:40

PADRÃO ACRILEX 160 45,00 7.200,00 Sim

0160 - TINTA REABASTECEDORA P/ PINCEL Q.BRANCO C/12 UND
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
23:57:58

Poli Poli 205 66,04 13.538,20 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
13:25:37

TINTA JOCCAR
OFFICER

205 115,20 23.616,00 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
14:58:44

Radex Radex/Tonbras 205 70,84 14.522,20 Não

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:49:16

TINTA
REABASTECEDORA
P/ PINCEL
Q.BRANCO

BRW 205 90,24 18.499,20 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:16

TINTA RADEX 205 58,80 12.054,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:41:53

BRW BRW 205 62,49 12.810,45 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:49:43

PROPRIA PROPRIA 205 120,00 24.600,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:57:04

bic bic 205 56,40 11.562,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
23:13:43

TINTA P/TECIDO
CX C/ 12 UND

LYKE 205 56,03 11.486,15 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
23:31:54

RADEX RADEX 205 66,00 13.530,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
05:07:03

RADEX RADEX 205 42,60 8.733,00 Sim

Marghess Grupo
Empresarial Eireli

05.321.253/0001-
80

22/07/2021 -
08:43:07

PADRÃO Radex 205 54,00 11.070,00 Sim

0161 - TINTA REABASTECEDORA P/ PINCEL ATÔMICO C/12 UND
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
23:58:55

Poli Poli 105 45,00 4.725,00 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
13:26:23

TINTA JOCCAR
OFFICER

105 115,20 12.096,00 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
14:58:43

Radex Radex/Tonbras 105 115,55 12.132,75 Não

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:50:02

TINTA
REABASTECEDORA
P/ PINCEL
ATÔMICO

BRW 105 68,14 7.154,70 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:16

TINTA RADEX 105 58,80 6.174,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:42:34

BRW BRW 105 62,49 6.561,45 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:50:09

PROPRIA PROPRIA 105 130,00 13.650,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:57:53

bic bic 105 56,40 5.922,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
23:14:29

TINTA
REABASTECEDORA
P/ PINCEL
ATÔMICO

RADEX 105 125,81 13.210,05 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
23:32:53

RADEX RADEX 105 45,10 4.735,50 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
05:07:40

RADEX RADEX 105 45,96 4.825,80 Sim

Marghess Grupo
Empresarial Eireli

05.321.253/0001-
80

22/07/2021 -
08:43:35

PADRÃO Radex 105 54,00 5.670,00 Sim

0162 - TINTA FACIAL 10 CORES
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

18/07/2021 -
23:59:25

Poli Poli 50 15,16 758,00 Sim
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G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:50:23

TINTA FACIAL 10
CORES

MAKE+ 50 88,10 4.405,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:16

TINTA KOALA 50 5,50 275,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:42:54

RADEX RADEX 50 19,86 993,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:54:13

PROPRIA PROPRIA 50 80,00 4.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:58:49

colormake colormake 50 24,90 1.245,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
23:33:34

RADEX RADEX 50 15,10 755,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
05:08:11

YUR YUR 50 36,95 1.847,50 Sim

0163 - TELA PRA PINTURA EM ALGODÃO 20X30
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

19/07/2021 -
00:00:05

Lazzo Lazzo 250 5,78 1.445,00 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:50:43

TELA PRA
PINTURA EM
ALGODÃO 20X30

SOUSA 250 22,11 5.527,50 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:15

TELA ACRILEX 250 21,00 5.250,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:43:14

STALO STALO 250 25,63 6.407,50 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:55:40

PROPRIA PROPRIA 250 30,00 7.500,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:59:22

souza souza 250 9,80 2.450,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
23:34:21

LAZZO LAZZO 250 5,78 1.445,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
05:08:56

QUADROS
DESIGN

QUADROS
DESIGN

250 12,95 3.237,50 Sim

0164 - TELA PRA PINTURA EM ALGODÃO 16X22
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

19/07/2021 -
00:00:40

Lazzo Lazzo 250 5,95 1.487,50 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:51:00

TELA PRA
PINTURA EM
ALGODÃO 16X22

SOUSA 250 14,34 3.585,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:15

TELA ACRILEX 250 28,00 7.000,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:43:31

STALO STALO 250 22,10 5.525,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:55:48

PROPRIA PROPRIA 250 30,00 7.500,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
22:59:52

souza souza 250 13,90 3.475,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
23:36:00

LAZZO LAZZO 250 5,95 1.487,50 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
05:09:44

QUADROS
DESIGN

QUADROS
DESIGN

250 7,95 1.987,50 Sim

0165 - TAPETE EM EVA C/12 UNDS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

19/07/2021 -
00:01:26

Rezzo Rezzo 80 35,68 2.854,40 Sim

GEINE H C CUNHA
EIRELI

28.207.226/0001-
87

19/07/2021 -
17:07:33

BBR BBR 80 1.000,00 80.000,00 Sim

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:51:18

TAPETE EM EVA
C/12 UNDS

IBEL 80 227,77 18.221,60 Sim
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DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:14

TAPETE IBEL 80 135,59 10.847,20 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:43:51

Leo e Leo Leo e Leo 80 12,65 1.012,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:56:04

PROPRIA PROPRIA 80 190,00 15.200,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
23:00:30

ibel ibel 80 17,40 1.392,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
23:36:39

REZZO REZZO 80 35,68 2.854,40 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
05:10:24

EVAMAX EVAMAX 80 156,96 12.556,80 Sim

T Nava Comércio de
Eletrodomésticos

18.912.500/0001-
65

22/07/2021 -
08:23:11

cód 0156 CARLU 80 200,00 16.000,00 Sim

0166 - TNT C/50 M VARIAS CORES
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

19/07/2021 -
00:02:15

Reis Resis 4.100 132,57 543.537,00 Sim

LOBO
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

36.140.337/0001-
41

19/07/2021 -
13:27:11

TNT VMP 4.100 8,00 32.800,00 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
14:58:43

Dubflex Dubflex/Dubflex 4.100 165,33 677.853,00 Não

G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

28.766.496/0001-
28

21/07/2021 -
16:51:49

TNT C/50 M
VARIAS CORES

NEXEL 4.100 286,39 1.174.199,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:13

TNT CATARINENSE 4.100 125,00 512.500,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:44:22

BIATEX BIATEX 4.100 158,30 649.030,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:56:14

PROPRIA PROPRIA 4.100 400,00 1.640.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
23:01:55

santa fé santa fé 4.100 150,00 615.000,00 Sim

S. H. S. ATAIDE E CIA
LTDA

09.233.047/0002-
50

21/07/2021 -
23:15:45

TNT C/50 M
VARIAS CORES

ACP 4.100 345,00 1.414.500,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
23:37:36

REIS REIS 4.100 132,57 543.537,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
05:11:10

FASCINAÇÃO FASCINAÇÃO 4.100 105,00 430.500,00 Sim

0167 - FELTRO PARA ARTESANATO LISO 0,35X0,35M
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

19/07/2021 -
00:02:54

Santa Fé Santa Fé 100 5,69 569,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:13

FELTRO ARTEPUNHO 100 99,00 9.900,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:44:39

PANEW PANEW 100 21,25 2.125,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:56:48

PROPRIA PROPRIA 100 50,00 5.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
23:02:31

santa fé santa fé 100 3,80 380,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
23:38:21

SANTA FÉ SANTA FÉ 100 5,75 575,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
05:11:41

SANTA FÉ SANTA FÉ 100 9,90 990,00 Sim

0168 - FELTRO PARA ARTESANATO ESTAMPADOS 0,35X0,35M
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

19/07/2021 -
00:03:36

Santa Fé Santa Fé 100 6,30 630,00 Sim
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DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:13

FELTRO ARTEPUNHO 100 9,00 900,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:45:02

PANEW PANEW 100 29,60 2.960,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:56:51

PROPRIA PROPRIA 100 90,00 9.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
23:03:04

santa fé santa fé 100 4,75 475,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
23:39:17

SANTA FÉ SANTA FÉ 100 6,35 635,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
05:14:23

SANTA FÉ SANTA FÉ 100 19,99 1.999,00 Sim

0169 - FITA CETIM MULTICOLOR 0,7 MM VARIAS CORES
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

19/07/2021 -
00:04:20

Fitas Progresso Fitas Progresso 50 7,23 361,50 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:12

CETIM GITEX 50 5,90 295,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:45:33

PROGRESSO PROGRESSO 50 26,56 1.328,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:56:52

PROPRIA PROPRIA 50 20,00 1.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
23:03:51

progresso progresso 50 25,00 1.250,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
23:40:00

FITAS
PROGRESSO

FITAS
PROGRESSO

50 7,25 362,50 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
05:14:11

FITAS
PROGRESSO

FITAS
PROGRESSO

50 9,50 475,00 Sim

0170 - FITA CETIM ACETINADA COM BORDAS 2,54 CM X 50 CM VARIAS CORES
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

19/07/2021 -
00:05:31

Fitas Progresso Fitas Progresso 50 19,19 959,50 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:12

CETIM GITEX 50 8,00 400,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:45:51

PROGRESSO PROGRESSO 50 29,80 1.490,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:56:55

PROPRIA PROPRIA 50 80,00 4.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
23:04:39

progresso progresso 50 10,70 535,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
23:40:38

FITAS
PROGRESSO

FITAS
PROGRESSO

50 20,00 1.000,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
05:13:37

FITAS
PROGRESSO

FITAS
PROGRESSO

50 12,95 647,50 Sim

0171 - FITA CETIM 16 MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

19/07/2021 -
00:06:47

Fitas Progresso Fitas Progresso 50 10,20 510,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:12

CETIM GITEX 50 8,00 400,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:46:24

PROGRESSO PROGRESSO 50 22,56 1.128,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:59:56

PROPRIA PROPRIA 50 30,00 1.500,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
23:05:25

progresso progresso 50 12,00 600,00 Sim
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LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
23:41:32

FITAS
PROGRESSO

FITAS
PROGRESSO

50 10,25 512,50 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
05:15:10

FITAS
PROGRESSO

FITAS
PROGRESSO

50 9,95 497,50 Sim

0172 - FITA PARA LAÇOS Nº 09 - 38 MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

19/07/2021 -
00:07:28

Fitas Progresso Fitas Progresso 50 19,64 982,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:12

FITA GITEX 50 8,00 400,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:46:43

PROGRESSO PROGRESSO 50 14,20 710,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
20:59:58

PROPRIA PROPRIA 50 30,00 1.500,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
23:05:53

progresso progresso 50 15,99 799,50 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
23:42:10

FITAS
PROGRESSO

FITAS
PROGRESSO

50 19,90 995,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
05:15:38

FITAS
PROGRESSO

FITAS
PROGRESSO

50 16,95 847,50 Sim

0173 - FITA CETIM Nº 01 – 0,7 MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

19/07/2021 -
00:08:07

Fitas Progresso Fitas Progresso 50 7,23 361,50 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:11

CETIM GITEX 50 8,00 400,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:47:03

PROGRESSO PROGRESSO 50 21,60 1.080,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
21:00:00

PROPRIA PROPRIA 50 20,00 1.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
23:06:41

progresso progresso 50 13,50 675,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
23:42:44

FITAS
PROGRESSO

FITAS
PROGRESSO

50 7,25 362,50 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
05:16:11

FITAS
PROGRESSO

FITAS
PROGRESSO

50 11,99 599,50 Sim

0174 - FITA CETIM Nº 02 – 10 MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

19/07/2021 -
00:08:45

Fitas Progresso Fitas Progresso 50 5,24 262,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:11

CETIM GITEX 50 8,00 400,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:47:22

PROGRESSO PROGRESSO 50 21,60 1.080,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
21:00:02

PROPRIA PROPRIA 50 20,00 1.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
23:07:06

progresso progresso 50 16,20 810,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
23:43:27

FITAS
PROGRESSO

FITAS
PROGRESSO

50 5,30 265,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
05:16:41

FITAS
PROGRESSO

FITAS
PROGRESSO

50 15,98 799,00 Sim

0175 - FITA CETIM Nº 04 – 0,7 MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

19/07/2021 -
00:09:27

Fitas Progresso Fitas Progresso 50 9,53 476,50 Sim
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DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:10

CETIM GITEX 50 8,00 400,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:47:39

PROGRESSO PROGRESSO 50 21,60 1.080,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
21:00:04

PROPRIA PROPRIA 50 30,00 1.500,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
23:07:39

progresso progresso 50 13,80 690,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
23:43:58

FITAS
PROGRESSO

FITAS
PROGRESSO

50 9,60 480,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
05:17:11

FITAS
PROGRESSO

FITAS
PROGRESSO

50 17,99 899,50 Sim

0176 - FITA CETIM Nº 03 – 15 MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

19/07/2021 -
00:10:05

Fitas Progresso Fitas Progresso 50 5,39 269,50 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:10

CETIM GITEX 50 8,00 400,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:48:07

PROGRESSO PROGRESSO 50 21,60 1.080,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
21:00:06

PROPRIA PROPRIA 50 15,00 750,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
23:08:06

progresso progresso 50 14,90 745,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
23:44:32

FITAS
PROGRESSO

FITAS
PROGRESSO

50 5,40 270,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
05:17:48

FITAS
PROGRESSO

FITAS
PROGRESSO

50 22,99 1.149,50 Sim

0177 - LINHA NAYLON
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

19/07/2021 -
00:10:44

Artpesca Artpesca 50 5,25 262,50 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:10

LINHA VONDER 50 12,00 600,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:48:31

MAZAFERRO MAZAFERRO 50 18,96 948,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
21:00:08

PROPRIA PROPRIA 50 15,00 750,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
23:09:17

artpesca artpesca 50 10,35 517,50 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
23:45:15

ARTPESCA ARTPESCA 50 5,20 260,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
05:18:13

NEO BRAS NEO BRAS 50 7,32 366,00 Sim

0178 - BOLAS DE ISOPOR 200 MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

19/07/2021 -
00:14:17

Isoporlândia
Festas

Isoporlândia
Festas

200 9,48 1.896,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:09

ISOPOR FRICALOR 200 11,80 2.360,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:48:52

ISOPLAST ISOPLAST 200 14,63 2.926,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
21:00:10

PROPRIA PROPRIA 200 25,00 5.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
23:10:24

styroform styroform 200 7,30 1.460,00 Sim
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LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
23:46:01

ISOPOLANDIAFESTAISOPOLANDIAFESTA 200 9,50 1.900,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
05:18:58

STYROVILLE STYROVILLE 200 5,66 1.132,00 Sim

0179 - BOLAS DE ISOPOR 150 MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

19/07/2021 -
00:14:55

Isoporlândia
Festas

Isoporlândia
Festas

200 9,75 1.950,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:09

ISOPOR FRICALOR 200 9,50 1.900,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:49:11

ISOPLAST ISOPLAST 200 12,60 2.520,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
21:00:13

PROPRIA PROPRIA 200 15,00 3.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
23:11:17

isoplast isoplast 200 5,20 1.040,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
23:46:36

ISOPOLANDIAFESTAISOPOLANDIAFESTA 200 9,90 1.980,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
05:20:08

STYROVILLE STYROVILLE 200 3,66 732,00 Sim

0180 - BOLAS DE ISOPOR 125 MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

19/07/2021 -
00:15:39

Isoporlândia
Festas

Isoporlândia
Festas

200 13,05 2.610,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:59:09

ISOPOR FRICALOR 200 7,80 1.560,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:49:35

ISOPLAST ISOPLAST 200 11,20 2.240,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
21:00:16

PROPRIA PROPRIA 200 50,00 10.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
23:11:51

isoplast isoplast 200 3,80 760,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
23:47:06

ISOPOLANDIAFESTAISOPOLANDIAFESTA 200 13,00 2.600,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
05:20:38

STYROVILLE STYROVILLE 200 3,99 798,00 Sim

0181 - BOLAS DE ISOPOR 100 MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

19/07/2021 -
00:16:30

Isoporlândia
Festas

Isoporlândia
Festas

200 6,60 1.320,00 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
14:58:42

Isoplast Isoplast/Isoplast 200 2,75 550,00 Não

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:21

ISOPOR FRICALOR 200 6,90 1.380,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:50:07

ISOPLAST ISOPLAST 200 10,63 2.126,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
21:02:42

PROPRIA PROPRIA 200 15,00 3.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
23:12:20

isoplast isoplast 200 3,00 600,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
23:48:10

ISOPOLANDIAFESTAISOPOLANDIAFESTA 200 6,70 1.340,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
05:21:22

STYROVILLE STYROVILLE 200 2,99 598,00 Sim

0182 - NOVELOS DE LÃ 40G CROCHÊ CORES VARIADAS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

19/07/2021 -
00:17:33

Pingouin Pingouin 800 5,99 4.792,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:19

LÃ CIRCULO 800 14,00 11.200,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:50:27

MOLLET MOLLET 800 10,96 8.768,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
21:02:44

PROPRIA PROPRIA 800 15,00 12.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
23:12:59

mollet mollet 800 5,10 4.080,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
23:49:08

PINGOUIM PINGOUIM 800 6,05 4.840,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
05:21:48

MOLLET MOLLET 800 9,55 7.640,00 Sim

0183 - ELASTICO 3 MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

19/07/2021 -
00:20:00

Zanotti Zanotti 80 20,93 1.674,40 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:19

ELASTICO PREMIER 80 11,00 880,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:50:49

ZANOTTI ZANOTTI 80 27,50 2.200,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
21:02:46

PROPRIA PROPRIA 80 40,00 3.200,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
23:13:55

são josé são josé 80 18,30 1.464,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
23:49:51

ZANOTTI ZANOTTI 80 20,85 1.668,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
05:22:22

ZANOTTI ZANOTTI 80 3,59 287,20 Sim

0184 - ELASTICO 7 MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

19/07/2021 -
00:20:37

Zanotti Zanotti 80 22,50 1.800,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:18

ELASTICO PREMIER 80 15,00 1.200,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:51:12

ZANOTTI ZANOTTI 80 31,02 2.481,60 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
21:02:53

PROPRIA PROPRIA 80 40,00 3.200,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
23:14:36

são josé são josé 80 26,55 2.124,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
23:50:26

ZANOTTI ZANOTTI 80 22,75 1.820,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
05:22:44

ZANOTTI ZANOTTI 80 4,29 343,20 Sim

0185 - CORDÃO ELÁSTICO ROLIÇO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

19/07/2021 -
00:22:42

Emporio Emporio 50 49,35 2.467,50 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:18

CORDÃO CIRCULO 50 12,00 600,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:51:38

LASTEX LASTEX 50 37,99 1.899,50 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
21:02:56

PROPRIA PROPRIA 50 50,00 2.500,00 Sim
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D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
23:16:49

firol firol 50 23,70 1.185,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
23:51:21

EMPORIO EMPORIO 50 49,50 2.475,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
05:23:10

CIRCULO CIRCULO 50 4,37 218,50 Sim

0186 - BARBANTE Nº 08 600g VARIAS CORES
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

19/07/2021 -
00:24:23

EuroFios EuroFios 100 25,49 2.549,00 Sim

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

11.285.397/0001-
21

21/07/2021 -
14:58:42

Piratininga Piratininga/Piratininga 100 35,49 3.549,00 Não

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:18

BARBANTE CIRCULO 100 16,00 1.600,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:52:00

APOLO APOLO 100 37,50 3.750,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
21:02:58

PROPRIA PROPRIA 100 50,00 5.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
23:17:41

amazonia amazonia 100 16,79 1.679,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
23:52:11

EURO ROMA EURO ROMA 100 25,50 2.550,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
05:23:36

EURO ROMA EURO ROMA 100 28,99 2.899,00 Sim

0187 - FECHO A METRO Nº 05 VARIAS CORES
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

19/07/2021 -
00:25:59

BNY BNY 100 1,95 195,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:17

FECHO CIRCULO 100 8,50 850,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:52:17

MAGALA MAGALA 100 3,89 389,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
21:03:00

PROPRIA PROPRIA 100 5,00 500,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
23:18:44

são josé são josé 100 1,99 199,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
23:52:45

BNY BNY 100 2,00 200,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
05:24:00

CASA CRIATIVA CASA CRIATIVA 100 2,30 230,00 Sim

0188 - VIES ESTAMPADO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

19/07/2021 -
00:27:27

Destaque Destaque 200 11,69 2.338,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:17

VIES CIRCULO 200 11,79 2.358,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:52:38

TIJUCA TIJUCA 200 19,50 3.900,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
21:03:01

PROPRIA PROPRIA 200 30,00 6.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
23:19:28

tijuca tijuca 200 0,50 100,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
23:53:22

TRICOLINE TRICOLINE 200 11,70 2.340,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
05:24:29

PERIPAN PERIPAN 200 2,15 430,00 Sim

0189 - VIES LISO
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

38.012.380/0001-
57

19/07/2021 -
00:28:45

Cinderela Cinderela 200 11,46 2.292,00 Sim

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

40.876.269/0001-
50

21/07/2021 -
16:58:17

VIES CIRCULO 200 7,99 1.598,00 Sim

TECOM
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI

26.561.755/0001-
59

21/07/2021 -
19:52:56

TIJUCA TIJUCA 200 12,50 2.500,00 Sim

A L - PRODUTOS E
SERVICOS EM GERAL
EIRELI

25.157.854/0001-
07

21/07/2021 -
21:03:04

PROPRIA PROPRIA 200 30,00 6.000,00 Sim

D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

06.865.814/0001-
75

21/07/2021 -
23:19:58

tijuca tijuca 200 0,60 120,00 Sim

LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-
74

21/07/2021 -
23:54:04

CINDERELA CINDERELA 200 11,50 2.300,00 Sim

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

22/07/2021 -
05:24:56

CINDERELA CINDERELA 200 2,10 420,00 Sim

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

Marghess Grupo Empresarial Eireli 05.321.253/0001-80 60 dias

T Nava Comércio de Eletrodomésticos 18.912.500/0001-65 60 dias

REPLETA DISTRIBUIDORA 26.689.426/0001-98 060 dias

TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI 26.561.755/0001-59 60 dias

F L SAMPAIO DE ABREU LTDA 11.285.397/0001-21 60 dias

G SOARES DE CARVALHO EIRELI 28.766.496/0001-28 060 dias

I. C. LEITE EIRELI 28.874.382/0001-00 060 dias

LOBO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 36.140.337/0001-41 60 dias

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR 11.494.673/0001-61 120 dias

C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI 38.056.561/0001-85 60 dias

M A COSTA JUNIOR EIRELI 38.079.866/0001-02 060 dias

DISTRIBUIDORA MATOS EIRELI 17.433.114/0001-28 60 dias

D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. 06.865.814/0001-75 60 dias

S. H. S. ATAIDE E CIA LTDA 09.233.047/0002-50 60 dias

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA 40.876.269/0001-50 60 dias

GEINE H C CUNHA EIRELI 28.207.226/0001-87 60 dias

A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI 25.157.854/0001-07 60 dias

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-10 60 dias

FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI 38.012.380/0001-57 60 dias

LAILSSON DO CARMO SOUSA 40.106.300/0001-74 60 dias

Lances Enviados
0001 - AGENDA PERMANENTE 192 FOLHAS
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 14:18:46 38,41 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

20/07/2021 - 22:01:27 33,50 (proposta) 28.874.382/0001-00 - I. C. LEITE
EIRELI

Válido

21/07/2021 - 14:59:14 17,26 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

21/07/2021 - 15:30:50 37,71 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25
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21/07/2021 - 16:59:08 28,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 17:40:20 60,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 17:51:25 25,00 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 18:32:16 26,50 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 21:21:43 38,35 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 02:24:15 32,60 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 05:58:10 25,90 (proposta) 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

22/07/2021 - 07:45:43 27,00 (proposta) 17.433.114/0001-28 - DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:52:14
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22/07/2021 - 08:15:22 27,00 (proposta) 38.056.561/0001-85 - C R DE
OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:37:14

23/07/2021 - 08:06:41 26,60 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 08:07:23 26,80 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 08:07:37 25,69 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 08:11:45 24,45 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:13:50 24,30 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:14:58 17,25 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:15:17 17,00 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 08:16:46 16,99 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20
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23/07/2021 - 08:16:49 16,80 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:17:27 16,79 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:18:07 22,28 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 08:19:28 16,78 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:19:37 16,77 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:21:04 16,75 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:21:22 16,74 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20
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23/07/2021 - 08:21:56 16,73 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:22:21 16,72 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:23:21 16,71 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:23:27 16,70 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:24:41 16,68 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:25:07 16,67 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:26:58 16,66 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:27:14 16,65 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20
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23/07/2021 - 08:27:30 16,64 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:27:54 16,63 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:28:09 16,62 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:29:13 16,61 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:29:29 16,60 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:30:34 16,59 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:30:50 16,58 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:31:29 16,57 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:31:46 16,56 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 08:32:07 16,55 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:32:24 16,54 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:32:45 16,53 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:33:01 16,52 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:33:10 16,51 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:33:27 16,50 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:33:46 16,49 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:34:03 16,48 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

PR2021.05_CLHO-01305 - Pág 2601



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/08/2021 às 10:52:08.
Página 102 de 666

23/07/2021 - 08:34:28 16,47 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:34:44 16,46 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:35:09 16,45 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:35:25 16,44 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:35:59 16,43 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:36:16 16,42 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:36:37 16,41 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:36:54 16,40 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 08:37:09 16,39 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:37:25 16,38 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:38:01 16,37 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:38:17 16,36 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:39:07 16,35 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:39:23 16,34 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:39:34 16,33 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:39:51 16,32 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 08:40:20 16,31 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:40:36 16,30 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:40:58 16,29 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:41:15 16,28 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:41:37 16,27 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:41:54 16,26 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:42:15 16,25 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:42:32 16,24 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 08:42:41 16,23 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:42:57 16,22 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:43:30 16,21 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:43:48 16,20 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:43:59 16,19 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:44:15 16,18 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:44:43 16,17 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:45:00 16,16 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 08:45:12 16,15 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:45:31 16,14 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:45:57 16,13 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:46:14 16,12 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:46:37 16,11 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:46:54 16,10 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:47:01 16,09 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:47:18 16,08 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 08:47:32 16,07 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:47:47 16,06 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:47:54 16,05 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:48:11 16,04 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:48:25 16,03 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:48:41 16,02 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:48:48 16,01 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:49:07 16,00 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 08:49:20 15,99 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:49:36 15,98 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:49:47 15,97 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:50:03 15,96 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:50:39 15,95 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:50:56 15,94 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:51:25 15,93 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:51:51 15,92 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 08:52:35 15,91 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:52:51 15,90 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:53:04 15,89 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:53:21 15,88 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:53:44 15,87 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:54:00 15,86 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:54:29 15,85 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:54:46 15,84 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

PR2021.05_CLHO-01305 - Pág 2609



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/08/2021 às 10:52:08.
Página 110 de 666

23/07/2021 - 08:55:05 15,83 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:55:21 15,82 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:55:46 15,81 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:56:03 15,80 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:56:17 15,79 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:56:33 15,78 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:56:54 15,77 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:57:12 15,76 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 08:57:31 15,75 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:57:47 15,74 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:58:46 15,73 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:59:03 15,72 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:59:16 15,71 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:59:32 15,70 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:59:50 15,69 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:00:05 15,68 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 09:00:14 15,66 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:00:31 15,65 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:00:48 15,64 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:01:03 15,63 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:01:12 15,62 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:01:29 15,61 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:01:39 15,60 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:01:55 15,59 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 09:02:12 15,58 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:02:28 15,57 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:02:36 15,56 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:02:53 15,55 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:03:34 15,53 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:03:51 15,52 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:04:18 15,51 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:04:35 15,50 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 09:05:33 15,49 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:05:49 15,48 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:06:15 15,47 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:06:32 15,46 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:06:58 15,45 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:07:15 15,44 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:07:25 15,42 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:07:42 15,41 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 09:07:54 15,40 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:08:12 15,39 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:08:19 15,38 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:08:37 15,37 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:08:54 15,36 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:09:11 15,35 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:09:49 15,34 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:10:05 15,33 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 09:10:18 15,32 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:10:35 15,31 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:12:02 15,30 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:12:19 15,29 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:12:49 15,28 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:13:05 15,27 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:13:53 15,26 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:14:10 15,25 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 09:14:36 15,24 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:14:55 15,23 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:15:16 15,22 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:15:34 15,21 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:16:48 15,20 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:17:05 15,19 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:18:24 15,18 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:18:41 15,17 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 09:18:54 15,16 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:19:10 15,15 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:19:40 15,14 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:19:58 15,13 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:20:34 15,12 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:20:50 15,11 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:21:01 15,10 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:21:18 15,09 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 09:21:30 15,08 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:21:46 15,07 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:22:04 15,06 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:22:21 15,05 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:22:51 15,04 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:23:11 15,03 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:23:36 15,02 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:23:52 15,01 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 09:24:19 15,00 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:24:36 14,99 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:25:24 14,97 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:25:40 14,96 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:26:41 14,94 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:27:00 14,93 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:28:19 14,92 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:28:34 14,91 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 09:29:35 14,90 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:29:53 14,89 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:30:52 14,88 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:31:09 14,87 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:32:09 14,86 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:32:28 14,85 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

0002 - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, NEGRO E VERDE
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 14:19:42 5,52 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

19/07/2021 - 11:34:04 3,50 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

20/07/2021 - 22:02:43 10,50 (proposta) 28.874.382/0001-00 - I. C. LEITE
EIRELI

Válido

21/07/2021 - 14:59:14 4,26 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

21/07/2021 - 15:32:08 4,29 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25
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21/07/2021 - 16:59:03 6,50 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 17:51:58 5,00 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 18:09:01 3,26 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51

21/07/2021 - 18:32:55 13,40 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 18:50:07 10,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 20:52:36 6,56 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 21:22:26 5,50 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 02:25:24 19,20 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 05:59:42 6,80 (proposta) 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23
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22/07/2021 - 07:46:21 4,50 (proposta) 17.433.114/0001-28 - DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:52:14

22/07/2021 - 08:16:17 5,62 (proposta) 38.056.561/0001-85 - C R DE
OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:37:14

23/07/2021 - 08:06:44 6,17 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 08:07:43 3,70 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 08:07:56 3,69 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 08:12:13 14,40 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:14:19 3,65 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:15:05 3,25 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:16:18 9,50 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04
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23/07/2021 - 08:17:08 3,22 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:17:50 3,21 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:18:16 2,53 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 08:19:31 2,52 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

0003 - APONTADOR COM DEPÓSITO, COM 12
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 14:20:42 21,06 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

20/07/2021 - 22:04:24 43,80 (proposta) 28.874.382/0001-00 - I. C. LEITE
EIRELI

Válido

21/07/2021 - 14:59:13 20,91 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

21/07/2021 - 15:32:29 9,38 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:59:03 21,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 17:52:37 14,40 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

PR2021.05_CLHO-01305 - Pág 2624



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/08/2021 às 10:52:08.
Página 125 de 666

21/07/2021 - 18:11:48 5,70 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51

21/07/2021 - 18:33:25 42,89 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 18:50:32 10,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 20:56:30 17,94 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 21:23:02 21,05 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 02:26:12 1,75 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:06:45 19,95 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 08:08:07 14,70 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 08:09:00 14,10 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 08:15:13 1,74 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20
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23/07/2021 - 08:15:37 1,70 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:17:03 1,69 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:18:22 5,54 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 08:19:34 1,68 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

0004 - ALMOFADA PARA CARIMBO nº 03, comprimento a base de resinas, termoplásticas solvente, medindo 6,7x11 cm
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 14:22:03 8,10 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

19/07/2021 - 11:35:56 13,60 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

20/07/2021 - 22:06:17 9,50 (proposta) 28.874.382/0001-00 - I. C. LEITE
EIRELI

Válido

21/07/2021 - 14:59:13 4,57 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

21/07/2021 - 15:32:53 8,14 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:59:03 6,40 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 17:53:24 5,50 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32
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21/07/2021 - 18:12:28 5,49 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51

21/07/2021 - 18:33:45 7,63 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 18:50:53 10,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 20:57:27 7,06 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 21:23:51 8,15 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 02:27:06 3,42 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 06:01:26 9,00 (proposta) 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

22/07/2021 - 07:46:46 4,29 (proposta) 17.433.114/0001-28 - DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:52:14

22/07/2021 - 08:13:45 5,80 (proposta) 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Válido
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22/07/2021 - 08:16:38 4,29 (proposta) 38.056.561/0001-85 - C R DE
OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:37:14

23/07/2021 - 08:06:47 6,08 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 08:08:26 5,67 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 08:09:36 5,46 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 08:15:22 3,41 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:16:00 2,57 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:17:53 5,40 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 08:18:29 4,81 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 08:19:37 2,56 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

0005 - ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO 350 x 135 x 240mm
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 14:23:36 6,42 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

20/07/2021 - 22:10:40 3,50 (proposta) 28.874.382/0001-00 - I. C. LEITE
EIRELI

Válido

21/07/2021 - 14:59:12 2,60 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

21/07/2021 - 15:33:14 7,22 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25
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21/07/2021 - 16:59:03 7,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 17:53:59 4,50 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 18:34:15 6,76 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 18:51:04 20,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 20:58:35 13,57 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 21:25:15 6,40 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 02:27:57 8,00 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 06:02:38 6,50 (proposta) 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23
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22/07/2021 - 07:47:03 4,50 (proposta) 17.433.114/0001-28 - DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:52:14

22/07/2021 - 08:14:53 7,00 (proposta) 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Válido

22/07/2021 - 08:17:03 4,50 (proposta) 38.056.561/0001-85 - C R DE
OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:37:14

23/07/2021 - 08:06:50 6,65 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 08:08:39 4,49 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 08:09:55 4,29 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 08:12:38 6,00 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:15:28 2,50 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:15:38 2,49 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:17:33 5,90 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04
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23/07/2021 - 08:18:37 4,27 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 08:19:39 2,48 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:19:58 2,47 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

29/07/2021 - 15:17:06 2,46 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

0006 - ARQUIVO MORTO DE POLIAMIDA 350x250x130mm
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 14:25:27 11,48 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

20/07/2021 - 22:11:50 9,00 (proposta) 28.874.382/0001-00 - I. C. LEITE
EIRELI

Válido

21/07/2021 - 15:33:33 14,07 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:59:03 8,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 17:54:46 6,80 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32
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21/07/2021 - 18:12:59 8,29 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51

21/07/2021 - 18:34:44 7,45 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 18:51:12 20,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 21:27:13 11,45 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:42:43

22/07/2021 - 02:29:34 8,12 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 06:04:28 9,55 (proposta) 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

22/07/2021 - 07:47:28 5,30 (proposta) 17.433.114/0001-28 - DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:52:14

22/07/2021 - 08:15:19 9,70 (proposta) 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Válido

PR2021.05_CLHO-01305 - Pág 2632



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/08/2021 às 10:52:08.
Página 133 de 666

22/07/2021 - 08:17:20 5,30 (proposta) 38.056.561/0001-85 - C R DE
OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:37:14

22/07/2021 - 08:37:55 19,90 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

23/07/2021 - 08:06:54 7,60 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 08:08:06 5,28 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 08:09:01 8,04 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 08:10:14 7,67 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:42:43

23/07/2021 - 08:13:38 6,08 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:15:47 5,27 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:15:52 6,00 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:15:59 5,99 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

PR2021.05_CLHO-01305 - Pág 2633



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/08/2021 às 10:52:08.
Página 134 de 666

23/07/2021 - 08:16:20 5,25 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 08:17:17 5,24 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:17:32 5,23 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 08:18:04 5,20 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:18:19 5,19 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 08:18:44 8,31 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 08:19:28 5,18 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20
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23/07/2021 - 08:19:31 5,17 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:19:51 5,16 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 08:20:24 5,15 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:20:44 5,14 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 08:20:55 5,13 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:21:10 5,12 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 08:22:10 5,10 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23
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23/07/2021 - 08:22:32 5,09 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:22:41 5,08 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 08:22:57 5,07 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:23:14 5,05 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 08:23:31 5,04 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:23:45 5,03 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:24:00 5,02 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32
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23/07/2021 - 08:25:20 5,01 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:25:38 5,00 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 08:26:16 4,99 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:27:02 4,98 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 08:27:27 4,97 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:28:05 4,96 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

0007 - ALFINETE PARA MURAL E MAPAS N1
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 14:26:27 9,46 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

20/07/2021 - 22:15:00 12,90 (proposta) 28.874.382/0001-00 - I. C. LEITE
EIRELI

Válido

21/07/2021 - 14:59:12 5,57 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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21/07/2021 - 15:33:52 7,47 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:59:03 3,80 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 17:55:34 9,90 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 18:35:17 6,98 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 18:51:24 20,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 21:01:05 4,44 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 21:28:38 9,45 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 02:30:25 4,66 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 08:15:46 6,50 (proposta) 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Válido

23/07/2021 - 08:09:41 6,72 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 08:10:37 6,33 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 08:13:53 1,31 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20
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23/07/2021 - 08:13:56 3,61 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 08:15:53 1,30 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

0008 - BASTÃO COLA QUENTE FINO 7MM - 1KG
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 14:28:02 51,98 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

20/07/2021 - 22:17:07 62,00 (proposta) 28.874.382/0001-00 - I. C. LEITE
EIRELI

Válido

21/07/2021 - 15:34:14 82,74 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:59:02 40,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 17:56:48 0,60 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 18:13:41 39,60 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51

21/07/2021 - 18:36:07 32,62 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04
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21/07/2021 - 19:22:35 80,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 21:02:05 64,40 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 21:29:15 6,10 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:43:02

22/07/2021 - 02:32:37 28,50 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 07:48:14 1,20 (proposta) 17.433.114/0001-28 - DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:52:14

22/07/2021 - 08:17:41 1,20 (proposta) 38.056.561/0001-85 - C R DE
OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:37:14

23/07/2021 - 08:07:03 38,00 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 08:10:14 36,39 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 08:10:57 4,09 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:43:02
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23/07/2021 - 08:16:03 0,59 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:16:48 0,58 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 08:18:29 21,38 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:19:12 48,87 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

0009 - BASTÃO COLA QUENTE GROSSO 11MM
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 14:28:56 53,03 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

20/07/2021 - 22:17:39 68,00 (proposta) 28.874.382/0001-00 - I. C. LEITE
EIRELI

Válido

21/07/2021 - 15:10:51 33,17 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

21/07/2021 - 15:34:34 82,74 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:59:02 45,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 17:57:26 1,20 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32
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21/07/2021 - 18:14:23 39,60 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51

21/07/2021 - 18:36:44 26,10 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 19:23:20 95,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 21:03:18 72,45 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 21:29:57 53,00 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 02:32:29 32,50 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 07:48:31 1,80 (proposta) 17.433.114/0001-28 - DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:52:14

22/07/2021 - 08:17:58 1,80 (proposta) 38.056.561/0001-85 - C R DE
OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:37:14

23/07/2021 - 08:07:08 42,75 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45
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23/07/2021 - 08:10:32 37,12 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 08:11:41 35,51 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

0010 - BORRACHA BICOLOR AZUL/VERMELHA 45X18X7 CX C/ 40 UND
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 14:29:59 30,28 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

19/07/2021 - 11:38:37 30,00 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

20/07/2021 - 22:23:25 28,00 (proposta) 28.874.382/0001-00 - I. C. LEITE
EIRELI

Válido

21/07/2021 - 15:34:59 28,14 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:59:01 38,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 17:58:10 30,00 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 18:14:56 35,43 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51

21/07/2021 - 18:37:38 43,20 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 19:23:29 25,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20
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21/07/2021 - 21:04:25 56,12 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 21:30:41 30,30 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
12:41:39

22/07/2021 - 02:33:40 22,25 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 07:54:46 29,00 (proposta) 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:07:13 36,10 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 08:08:23 22,24 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 08:10:45 21,20 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 08:12:33 21,19 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
12:41:39

23/07/2021 - 08:15:14 21,18 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 08:15:32 21,17 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 08:15:44 21,16 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
12:41:39

23/07/2021 - 08:15:57 21,15 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32
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23/07/2021 - 08:16:22 21,14 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
12:41:39

23/07/2021 - 08:16:29 21,00 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:16:46 20,99 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
12:41:39

23/07/2021 - 08:17:03 29,50 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 08:17:40 20,98 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:18:08 20,97 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
12:41:39

23/07/2021 - 08:18:22 20,95 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:19:06 20,00 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20
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23/07/2021 - 08:19:16 19,99 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:19:51 16,62 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 08:19:59 19,00 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:20:23 16,69 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:20:44 16,61 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:21:44 20,30 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
12:41:39

23/07/2021 - 08:21:47 18,90 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

0011 - BORRACHA PONTEIRA BRANCA - CX COM 50 UND
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 14:31:11 22,29 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido
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19/07/2021 - 11:39:18 33,00 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 14:59:11 5,76 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

21/07/2021 - 15:35:31 15,07 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:59:01 30,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 17:42:11 50,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 17:58:52 12,50 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 18:38:16 10,23 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 21:13:40 8,95 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 21:31:34 22,25 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 02:35:31 17,40 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20
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22/07/2021 - 05:28:59 12,83 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51

22/07/2021 - 06:06:41 16,00 (proposta) 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

22/07/2021 - 07:49:21 13,80 (proposta) 17.433.114/0001-28 - DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:52:14

22/07/2021 - 08:18:25 13,80 (proposta) 38.056.561/0001-85 - C R DE
OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:37:14

23/07/2021 - 08:19:27 28,50 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 08:20:24 5,75 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:20:29 15,60 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 08:21:09 8,90 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04
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23/07/2021 - 08:21:59 8,91 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 08:23:13 5,74 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:24:22 13,05 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:24:45 14,91 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 08:28:31 12,00 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

0012 - BLOCO DE RECADO 102X76 100 FLS AUTO ADESIVO C/4 UND
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 14:32:15 4,71 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 15:35:56 9,14 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:59:01 8,10 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 17:42:22 60,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 17:59:30 6,50 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32
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21/07/2021 - 18:38:47 9,50 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 21:14:35 25,76 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 21:32:26 4,70 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 02:36:26 11,45 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:20:13 7,69 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 08:21:02 3,30 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 08:22:03 6,66 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 08:22:06 5,40 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 08:24:44 8,59 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:25:13 3,15 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

0013 - BALÕES nº 7,5 - CORES VARIADAS
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 14:33:21 10,25 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

19/07/2021 - 11:40:52 17,60 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 15:36:19 13,13 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25
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21/07/2021 - 16:59:01 11,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 17:42:40 35,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 18:00:24 8,00 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 18:39:17 14,60 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 19:26:31 9,90 (proposta) 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:56:03

21/07/2021 - 21:33:11 10,30 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
12:42:12

22/07/2021 - 02:37:17 17,32 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 07:50:16 10,20 (proposta) 17.433.114/0001-28 - DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:52:14

PR2021.05_CLHO-01305 - Pág 2651



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/08/2021 às 10:52:08.
Página 152 de 666

22/07/2021 - 08:18:52 10,20 (proposta) 38.056.561/0001-85 - C R DE
OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:37:14

23/07/2021 - 08:20:15 10,45 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 08:21:45 7,18 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 08:22:08 6,66 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - 23/07/2021 08:23:06

23/07/2021 - 08:22:13 7,76 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 08:23:02 6,65 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 08:23:50 10,23 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 08:24:23 6,64 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:56:03

23/07/2021 - 08:24:40 6,63 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 08:24:58 12,99 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:25:31 6,90 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
12:42:12
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23/07/2021 - 08:25:51 6,62 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:56:03

23/07/2021 - 08:26:32 6,61 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 08:28:36 6,60 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:28:50 6,59 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:56:03

23/07/2021 - 08:29:10 6,57 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 08:29:48 6,55 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:56:03
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23/07/2021 - 08:30:09 6,50 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 08:30:36 6,49 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:56:03

23/07/2021 - 08:31:14 6,48 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 08:31:21 6,47 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:31:37 6,45 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:56:03

23/07/2021 - 08:31:56 6,44 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32
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23/07/2021 - 08:32:15 6,40 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:56:03

23/07/2021 - 08:33:10 0,69 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

0014 - CADERNO BROCHURA 1/4 96 FOLHAS
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 14:34:10 9,33 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

19/07/2021 - 11:46:47 15,00 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 14:59:11 1,44 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

21/07/2021 - 15:36:38 3,85 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:59:00 8,50 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 17:42:51 20,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 18:39:50 7,80 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04
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21/07/2021 - 21:15:48 8,74 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 21:33:46 9,30 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 08:20:25 8,07 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 08:22:00 6,53 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 08:22:18 2,28 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 08:24:47 5,47 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 08:25:45 6,23 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

0015 - CADERNO BROCHURA PEQUENO, ESPIRAL, COM 96 FLS - PCT COM 20 UND - CAIXA COM 12 PCT
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 14:35:28 864,43 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

19/07/2021 - 11:50:36 2.000,00 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 15:37:05 1.101,36 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:59:00 8,50 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45
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21/07/2021 - 17:43:03 300,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 18:01:59 720,00 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 18:40:33 1.080,00 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 21:17:23 2.141,76 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 21:34:33 864,50 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 02:38:53 60,91 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:22:12 600,00 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 08:22:26 650,55 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 08:22:50 605,10 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 08:25:13 757,08 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 08:25:27 45,68 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

0016 - CADERNO UNIV 10 MT 200 FLS LIFESTYLE
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 14:36:52 14,47 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido
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19/07/2021 - 11:52:36 35,00 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 15:37:24 20,73 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:59:00 15,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 17:43:18 34,02 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 18:02:41 24,50 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 18:41:00 12,50 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 21:18:01 18,61 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 21:35:29 14,45 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
12:42:43

22/07/2021 - 02:40:04 22,45 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20
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23/07/2021 - 08:20:36 14,25 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 08:22:34 10,13 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 08:22:37 12,25 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 08:25:40 10,00 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 08:25:44 16,84 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:26:51 9,68 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
12:42:43

0017 - CADERNO UNIV 12 MT 200 FLS LIFESTYLE
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 14:37:50 25,35 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

19/07/2021 - 11:53:38 38,00 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 15:37:41 25,16 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:59 18,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45
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21/07/2021 - 17:43:27 30,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 18:03:27 26,20 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 18:41:30 14,60 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 21:18:37 28,52 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 21:36:09 25,40 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
12:43:12

22/07/2021 - 02:40:55 15,00 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:20:37 17,10 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 08:22:46 14,86 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 08:22:49 17,75 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 08:26:00 11,25 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20
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23/07/2021 - 08:26:56 11,20 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 08:27:14 17,02 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
12:43:12

23/07/2021 - 08:30:26 11,19 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

0018 - CADERNO UNIV 20 MT 200 FLS LIFESTYLE
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 14:38:37 36,75 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

19/07/2021 - 11:54:11 45,00 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 15:38:01 38,79 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:59 29,40 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 17:43:35 45,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20
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21/07/2021 - 18:04:36 31,50 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 18:42:20 19,66 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 21:37:03 36,80 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
12:44:33

22/07/2021 - 02:41:35 26,90 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:20:44 27,93 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 08:22:54 22,91 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 08:23:27 25,73 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 08:25:48 25,70 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 08:26:25 20,18 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:27:30 24,66 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
12:44:33

23/07/2021 - 08:30:08 19,65 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

0019 - CADERNO DE DESENHO CAPA DURA
Data Valor CNPJ Situação
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18/07/2021 - 14:39:31 10,46 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

19/07/2021 - 11:55:16 15,00 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 15:38:21 10,38 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:59 3,60 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 17:43:46 30,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 18:42:50 14,50 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 21:13:15 10,00 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 21:19:20 24,73 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 21:37:38 10,45 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
12:45:05

22/07/2021 - 02:42:15 12,50 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20
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23/07/2021 - 08:22:59 6,13 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 08:24:30 7,32 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 08:26:07 9,99 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 08:26:36 7,30 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 08:26:39 9,38 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:27:49 7,00 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
12:45:05

0020 - CADERNO DE CALIGRAFIA PRÉ-ESCOLAR PCT C/20
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 14:40:20 46,33 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 15:38:46 40,20 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:59 25,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 17:44:01 80,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 18:43:12 74,30 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04
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21/07/2021 - 21:13:53 68,00 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 21:20:04 20,24 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 21:38:15 46,35 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
12:45:27

22/07/2021 - 02:42:58 30,15 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:20:54 23,75 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 08:23:06 23,74 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 08:24:50 32,43 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 08:26:33 65,00 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 08:26:54 22,61 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:27:05 32,40 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 08:28:03 31,05 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
12:45:27

PR2021.05_CLHO-01305 - Pág 2665



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/08/2021 às 10:52:08.
Página 166 de 666

23/07/2021 - 08:30:44 20,23 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:31:09 20,20 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

23/07/2021 - 08:31:43 20,19 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:32:28 20,10 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

23/07/2021 - 08:33:03 20,09 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:33:52 20,00 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36
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23/07/2021 - 08:34:11 19,99 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:34:40 19,90 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

23/07/2021 - 08:35:01 19,89 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:35:43 19,80 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

23/07/2021 - 08:36:06 19,79 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:36:55 19,75 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36
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23/07/2021 - 08:37:16 19,74 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:38:11 19,50 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

23/07/2021 - 08:38:23 19,49 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:39:36 19,00 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

0021 - CADERNO DE PROTOCOLO
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 14:41:35 16,65 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 14:59:11 8,34 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

21/07/2021 - 15:39:11 13,43 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:58 13,80 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45
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21/07/2021 - 17:44:24 25,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 18:44:06 15,63 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 21:14:34 12,90 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 21:39:03 16,70 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 02:43:48 15,12 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 06:08:44 11,00 (proposta) 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

22/07/2021 - 08:39:13 8,20 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

23/07/2021 - 08:28:46 13,11 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 08:29:12 11,34 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20
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23/07/2021 - 08:29:17 7,93 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 08:29:30 11,66 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 08:29:52 7,90 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

23/07/2021 - 08:31:56 11,19 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 08:32:50 11,30 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 08:33:41 7,95 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:37:07 7,89 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:37:40 7,85 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

23/07/2021 - 08:37:56 7,84 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:38:25 7,80 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

23/07/2021 - 08:38:41 7,79 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:39:13 7,78 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:39:25 7,75 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36
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23/07/2021 - 08:39:42 7,74 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:39:56 7,73 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:40:00 7,70 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

23/07/2021 - 08:40:16 7,69 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:40:42 7,50 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

23/07/2021 - 08:40:59 7,49 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:41:29 7,48 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

23/07/2021 - 08:41:45 7,47 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:42:04 7,45 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

23/07/2021 - 08:42:20 7,44 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:42:35 7,43 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:42:50 7,40 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

23/07/2021 - 08:43:07 7,39 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 08:43:30 7,30 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

23/07/2021 - 08:43:48 7,29 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:44:04 7,28 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:44:20 7,27 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:44:24 7,20 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

23/07/2021 - 08:44:41 7,19 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:44:49 7,17 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:44:59 7,15 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:45:10 7,00 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

23/07/2021 - 08:45:26 6,99 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 08:46:49 6,95 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:47:05 6,94 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:47:50 6,90 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:48:06 6,89 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:48:30 6,80 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

23/07/2021 - 08:48:36 6,85 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:48:47 6,75 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:49:07 6,74 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:50:06 6,70 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:50:24 6,69 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 08:50:49 6,60 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:50:59 6,55 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

23/07/2021 - 08:51:27 6,50 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

0022 - CALCULADORA GRANDE C/12 DÍGITOS
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 14:42:26 35,75 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

19/07/2021 - 11:56:26 45,00 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 15:39:28 48,90 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:58 33,50 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 17:44:34 35,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20
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21/07/2021 - 18:44:29 24,60 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 21:15:25 24,50 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 21:21:13 28,57 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 21:39:44 35,60 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:43:46

22/07/2021 - 02:44:25 48,75 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 05:30:32 45,29 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51

22/07/2021 - 06:13:08 36,00 (proposta) 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

22/07/2021 - 07:51:15 21,97 (proposta) 17.433.114/0001-28 - DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:52:14

22/07/2021 - 08:19:55 22,88 (proposta) 38.056.561/0001-85 - C R DE
OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:37:14
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23/07/2021 - 08:28:47 31,82 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 08:29:26 36,56 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:29:26 28,89 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 08:29:44 25,00 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 08:30:47 21,95 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

23/07/2021 - 08:31:42 21,90 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 08:32:10 23,85 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:43:46

23/07/2021 - 08:32:12 21,80 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

23/07/2021 - 08:33:05 21,50 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 08:33:39 21,45 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

23/07/2021 - 08:34:00 21,55 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23
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23/07/2021 - 08:36:12 21,44 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 08:36:32 21,43 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

23/07/2021 - 08:37:11 21,42 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 08:37:49 21,41 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

23/07/2021 - 08:38:37 21,39 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:38:41 21,40 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 08:38:57 21,38 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 08:39:14 21,35 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

23/07/2021 - 08:39:21 21,37 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20
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23/07/2021 - 08:39:27 21,34 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:39:44 21,32 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 08:39:53 21,30 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

23/07/2021 - 08:40:24 21,29 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 08:40:48 21,27 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:40:52 21,20 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

23/07/2021 - 08:41:08 21,19 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 08:41:25 21,18 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20
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23/07/2021 - 08:41:36 21,10 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

23/07/2021 - 08:41:53 21,09 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:42:06 21,08 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 08:42:11 21,00 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

23/07/2021 - 08:42:32 20,99 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 08:43:06 20,98 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:43:37 20,97 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32
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23/07/2021 - 08:43:50 20,96 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:44:45 20,92 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:44:55 20,91 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:45:09 20,90 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 08:45:23 20,85 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:45:38 20,84 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20
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23/07/2021 - 08:46:01 20,80 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:46:11 20,83 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 08:46:17 20,79 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:46:21 20,78 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 08:46:34 20,75 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:46:44 20,74 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20
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23/07/2021 - 08:47:15 20,70 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:47:41 20,69 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:48:00 20,67 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 08:48:04 20,60 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:48:13 20,66 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:48:20 20,59 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20
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23/07/2021 - 08:49:26 20,57 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 08:49:32 20,56 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:49:40 20,55 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:50:33 20,54 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:50:47 20,53 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 08:50:59 20,50 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23
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23/07/2021 - 08:51:32 20,49 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:51:49 20,40 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:52:01 20,39 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 08:52:29 20,35 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:52:41 20,34 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:53:05 20,30 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

PR2021.05_CLHO-01305 - Pág 2684



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/08/2021 às 10:52:08.
Página 185 de 666

23/07/2021 - 08:53:27 20,28 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 08:53:31 20,29 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:53:37 20,27 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:53:48 20,20 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:54:36 20,19 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:55:31 20,18 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32
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23/07/2021 - 08:55:47 20,10 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:56:11 20,09 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:56:35 20,00 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:56:41 20,07 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 08:56:50 19,99 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 08:56:59 19,98 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20
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23/07/2021 - 08:57:06 19,95 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:57:37 19,94 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:57:54 19,90 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:58:34 19,88 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 08:58:51 19,87 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:58:56 19,85 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23
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23/07/2021 - 08:59:10 19,84 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:59:35 19,83 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 08:59:38 19,80 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:59:55 19,79 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:00:14 19,75 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:00:20 19,74 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20
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23/07/2021 - 09:00:33 19,70 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:00:41 19,69 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:00:49 19,68 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:01:00 19,65 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:01:05 19,67 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:01:14 19,64 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32
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23/07/2021 - 09:01:23 19,63 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:01:29 19,60 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:01:44 19,59 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:02:03 19,55 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:02:13 19,58 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:02:18 19,54 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20
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23/07/2021 - 09:02:30 19,53 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:02:39 19,50 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:02:48 19,49 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:02:59 19,46 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:03:03 19,45 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:03:18 19,44 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20
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23/07/2021 - 09:03:44 19,42 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:03:59 19,41 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:04:14 19,40 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:04:33 19,39 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:04:53 19,38 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:05:08 19,37 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:05:30 19,36 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23
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23/07/2021 - 09:05:40 19,35 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:05:53 19,34 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:06:28 19,33 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:06:55 19,30 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:07:04 19,29 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:07:21 19,28 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32
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23/07/2021 - 09:07:33 19,27 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:07:46 19,26 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:07:50 19,25 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:08:00 19,24 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:08:19 19,20 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:08:23 19,23 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:08:33 19,19 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32
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23/07/2021 - 09:08:48 19,18 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:09:17 19,10 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:09:50 19,09 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:09:59 19,08 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:10:09 19,05 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:10:26 19,04 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20
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23/07/2021 - 09:10:52 19,02 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:11:47 19,01 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:12:06 19,00 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:12:18 18,99 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:12:32 18,97 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:12:43 18,96 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20
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23/07/2021 - 09:13:07 18,95 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:13:28 18,94 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:13:42 18,90 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:14:07 18,89 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:14:30 18,85 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:14:38 18,83 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32
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23/07/2021 - 09:14:44 18,84 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:14:50 18,82 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:15:03 18,80 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:15:13 18,79 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:15:24 18,75 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:15:27 18,78 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20
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23/07/2021 - 09:15:39 18,74 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:15:58 18,70 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:16:28 18,69 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:16:51 18,65 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:16:54 18,68 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:17:02 18,64 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20
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23/07/2021 - 09:17:27 18,60 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:17:56 18,59 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:18:36 18,58 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:18:43 18,55 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:19:02 18,54 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:19:28 18,53 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32
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23/07/2021 - 09:19:36 18,50 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:19:45 18,49 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:20:23 18,45 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:20:40 18,44 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:21:28 18,42 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23
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23/07/2021 - 09:21:39 18,41 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:22:33 18,40 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:22:54 18,39 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:23:02 18,37 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:23:24 18,35 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:23:42 18,34 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32
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23/07/2021 - 09:23:53 18,32 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:24:19 18,30 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:24:31 18,28 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:24:53 18,26 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:24:58 18,25 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:25:20 18,24 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23
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23/07/2021 - 09:25:34 18,23 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:25:48 18,22 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:26:02 18,20 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:26:21 18,19 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:26:36 18,16 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:27:00 18,15 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:27:13 18,14 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20
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23/07/2021 - 09:27:38 18,10 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:28:11 18,09 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:28:26 18,05 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:28:52 18,04 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:30:34 18,00 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:31:06 17,99 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:32:19 17,98 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20
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23/07/2021 - 09:32:38 17,97 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:32:53 17,95 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

0023 - CANETA AZUL 1.0 MEDIA CRISTAL CX C/ 50 UND
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 14:43:20 55,57 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

19/07/2021 - 11:59:31 51,20 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 14:59:10 30,09 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

21/07/2021 - 15:39:54 56,07 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:58 40,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 17:44:59 50,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 18:44:47 52,30 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04
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21/07/2021 - 19:28:27 65,00 (proposta) 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:56:03

21/07/2021 - 21:16:10 40,00 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 21:40:45 55,50 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 02:45:38 40,64 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 05:31:08 23,84 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51

22/07/2021 - 06:14:05 26,00 (proposta) 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

22/07/2021 - 07:52:24 42,00 (proposta) 17.433.114/0001-28 - DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:52:14

22/07/2021 - 08:16:29 29,90 (proposta) 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Válido

22/07/2021 - 08:20:15 43,75 (proposta) 38.056.561/0001-85 - C R DE
OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:37:14
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22/07/2021 - 08:40:14 58,03 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

23/07/2021 - 08:28:49 38,00 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 08:29:41 33,12 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 08:29:53 30,48 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:30:05 38,90 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 08:32:40 37,19 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 08:33:27 37,00 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 08:36:39 23,83 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:56:03

23/07/2021 - 08:37:09 23,82 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:37:37 23,81 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:56:03

23/07/2021 - 08:37:54 23,80 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 08:38:15 23,75 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:38:27 23,74 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:56:03

23/07/2021 - 08:38:43 23,73 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:39:02 23,70 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:39:07 23,72 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:56:03

23/07/2021 - 08:39:23 23,69 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:39:43 23,65 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:56:03

23/07/2021 - 08:40:00 23,64 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 08:40:19 23,62 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:40:31 23,60 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:56:03

23/07/2021 - 08:40:47 23,59 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:41:08 23,55 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:41:20 23,54 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:41:35 23,50 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:56:03

23/07/2021 - 08:41:50 23,49 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 08:41:58 23,48 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:42:14 23,47 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:42:22 23,46 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:42:39 23,45 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:42:51 23,43 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:43:01 23,42 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:43:18 23,41 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:43:37 23,40 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20
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23/07/2021 - 08:43:49 23,39 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:44:06 23,38 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:44:17 23,37 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:44:24 23,35 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:44:41 23,34 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:45:02 23,32 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:45:19 23,31 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:45:37 23,25 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:45:54 23,24 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 08:46:21 23,20 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:46:37 23,19 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:46:54 23,18 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:47:09 23,17 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:47:23 23,10 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:47:39 23,09 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:47:48 23,08 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:47:58 23,07 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Cancelado - 23/07/2021 09:05:58

23/07/2021 - 08:48:13 23,00 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:48:30 22,99 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

PR2021.05_CLHO-01305 - Pág 2713



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/08/2021 às 10:52:08.
Página 214 de 666

23/07/2021 - 08:48:38 22,98 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:48:56 22,97 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:49:08 22,96 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:49:15 22,95 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:49:26 22,94 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:49:43 22,93 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:49:48 22,90 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23
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23/07/2021 - 08:49:55 22,92 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:50:11 22,89 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:50:27 22,87 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:50:39 22,85 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:50:47 22,84 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:51:03 22,83 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:51:08 22,80 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23
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23/07/2021 - 08:51:41 22,79 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:51:57 22,78 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:52:09 22,75 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:52:27 22,74 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:52:38 22,70 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:52:48 22,69 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:53:04 22,68 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:53:10 22,60 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23
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23/07/2021 - 08:53:18 22,67 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:53:24 22,59 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:53:42 22,58 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:53:54 22,50 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:54:11 22,49 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:54:29 22,40 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:54:46 22,39 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:55:10 22,35 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23
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23/07/2021 - 08:55:17 22,34 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:55:33 22,33 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:55:43 22,30 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:55:59 22,29 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:56:10 22,25 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:56:27 22,24 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:56:41 22,23 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:56:55 22,20 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23
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23/07/2021 - 08:57:04 22,19 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:57:19 22,15 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:57:37 22,14 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:57:43 22,13 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:57:59 22,12 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:58:02 22,10 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:58:19 22,09 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:58:42 22,00 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23
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23/07/2021 - 08:58:56 21,99 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:59:08 21,95 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:59:24 21,94 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:59:31 21,93 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:59:47 21,90 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:00:00 21,89 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:00:15 21,88 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 09:00:21 21,85 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:00:27 21,87 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:00:35 21,84 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:00:51 21,83 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:01:05 21,80 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:01:22 21,79 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:01:28 21,78 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20
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23/07/2021 - 09:01:40 21,75 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:01:52 21,74 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:02:08 21,73 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:02:14 21,70 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:02:23 21,69 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:02:40 21,68 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:02:50 21,65 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23
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23/07/2021 - 09:02:53 21,67 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:03:00 21,64 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:03:12 21,60 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:03:24 21,59 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:03:39 21,58 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:03:49 21,57 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:04:04 21,56 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 09:04:13 21,54 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:04:24 21,53 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:04:40 21,52 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:04:49 21,51 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:05:05 21,50 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:05:18 21,49 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:05:35 21,48 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:05:45 21,47 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:06:02 21,46 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 09:06:37 21,45 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:06:54 21,44 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:06:59 21,42 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:07:09 21,41 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:07:25 21,40 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:07:39 21,39 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:07:44 21,38 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:07:59 21,37 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 09:08:05 21,36 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:08:22 21,35 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:08:32 21,32 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:08:50 21,31 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:08:59 21,30 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:09:17 21,29 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:09:29 21,26 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:09:47 21,25 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:10:05 21,24 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20
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23/07/2021 - 09:10:14 21,22 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:10:31 21,21 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:10:39 21,20 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:10:47 21,18 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:11:03 21,17 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:11:15 21,15 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:11:32 21,14 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:11:55 21,12 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:12:12 21,11 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 09:12:25 21,10 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:12:41 21,09 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:12:57 21,08 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:13:14 21,07 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:13:32 21,00 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:13:49 20,99 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:14:13 20,98 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:14:16 20,90 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:14:34 20,89 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 09:14:59 20,80 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:15:15 20,79 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:15:27 20,75 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:15:33 20,78 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:15:51 20,74 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:16:02 20,70 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:16:19 20,69 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:16:46 20,65 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:17:03 20,64 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 09:17:24 20,62 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:17:32 20,60 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:17:48 20,59 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:18:44 20,58 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:18:48 20,50 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:19:03 20,49 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:19:14 20,48 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:19:32 20,47 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 09:19:41 20,45 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:19:58 20,44 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:20:27 20,40 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:20:40 20,39 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:20:57 20,38 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:21:10 20,37 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:21:23 20,35 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:21:42 20,34 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 09:22:18 20,33 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:22:34 20,32 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:22:49 20,31 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:23:07 20,30 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:23:30 20,29 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:23:47 20,28 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:23:52 20,27 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:24:10 20,26 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:24:26 20,25 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:24:42 20,24 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 09:24:49 20,22 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:25:02 20,20 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:25:19 20,19 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:25:30 20,18 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:25:49 20,17 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:26:10 20,15 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:26:26 20,14 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:26:43 20,10 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23
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23/07/2021 - 09:26:52 20,13 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:27:00 20,07 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:27:16 20,06 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:27:26 20,05 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:27:42 20,04 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:27:48 20,03 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:28:06 20,02 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:28:16 20,00 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23
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23/07/2021 - 09:28:26 19,99 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:28:37 19,98 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:29:01 19,97 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:30:42 19,96 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:31:01 19,95 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

0024 - CANETA PRETA 1.0 MEDIA CRISTAL CX C/ 50 UND
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 14:44:02 55,57 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido
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19/07/2021 - 11:57:47 51,20 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 15:40:17 56,07 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:57 40,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 17:45:45 50,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 18:45:05 52,30 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 19:28:42 65,00 (proposta) 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:56:03

21/07/2021 - 21:16:43 40,00 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 21:23:00 58,03 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 21:41:26 55,50 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 02/08/2021
17:55:19
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22/07/2021 - 02:46:18 41,64 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 05:32:01 23,84 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51

22/07/2021 - 06:14:38 26,00 (proposta) 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

22/07/2021 - 07:52:18 42,00 (proposta) 17.433.114/0001-28 - DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:52:14

22/07/2021 - 08:16:52 29,90 (proposta) 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 02/08/2021
16:47:34

22/07/2021 - 08:20:33 43,75 (proposta) 38.056.561/0001-85 - C R DE
OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:37:14

23/07/2021 - 08:28:51 38,00 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 08:29:49 33,12 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 08:30:07 31,23 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20
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23/07/2021 - 08:30:23 38,90 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 08:33:07 37,19 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 02/08/2021
17:55:19

23/07/2021 - 08:33:44 37,00 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 08:36:48 23,83 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:56:03

23/07/2021 - 08:38:25 23,80 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:38:36 23,79 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:56:03

23/07/2021 - 08:38:49 23,75 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23
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23/07/2021 - 08:38:54 23,78 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:39:00 23,74 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:39:13 23,72 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:39:31 23,70 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:56:03

23/07/2021 - 08:39:42 23,69 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20
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23/07/2021 - 08:39:54 23,65 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:56:03

23/07/2021 - 08:40:07 23,64 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:40:27 23,62 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:41:08 23,61 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:41:17 23,60 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:56:03
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23/07/2021 - 08:41:28 23,58 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:41:44 23,55 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:56:03

23/07/2021 - 08:42:04 23,54 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:42:07 23,53 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:42:55 23,52 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20
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23/07/2021 - 08:43:40 23,51 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:44:22 23,50 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:44:34 23,46 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:45:27 23,42 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:45:48 23,40 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23
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23/07/2021 - 08:46:06 23,39 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:47:28 23,38 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:56:03

23/07/2021 - 08:47:36 23,36 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:47:41 23,37 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 02/08/2021
16:47:34

23/07/2021 - 08:48:00 23,35 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:48:23 23,30 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23
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23/07/2021 - 08:48:42 23,29 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:49:05 23,20 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:49:40 23,19 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:49:57 23,15 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:50:20 23,10 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20
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23/07/2021 - 08:51:17 23,00 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:51:52 22,99 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:52:18 22,90 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:52:57 22,89 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:53:18 22,80 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

PR2021.05_CLHO-01305 - Pág 2745



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/08/2021 às 10:52:08.
Página 246 de 666

23/07/2021 - 08:54:22 22,79 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:54:36 22,75 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

0025 - CANETA VERMELHA 1.0 MEDIA CRISTAL CX C/ 50 UND
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 14:45:09 55,57 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

19/07/2021 - 11:58:34 51,20 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 15:40:40 56,07 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:57 40,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 17:46:01 50,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 18:45:30 52,30 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04
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21/07/2021 - 19:28:57 65,00 (proposta) 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:56:03

21/07/2021 - 21:17:20 40,00 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 21:23:50 58,03 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 21:42:03 55,60 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 02/08/2021
17:56:04

22/07/2021 - 02:47:18 42,64 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 05:32:29 23,84 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51

22/07/2021 - 06:15:11 26,00 (proposta) 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

22/07/2021 - 07:52:43 42,00 (proposta) 17.433.114/0001-28 - DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:52:14
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22/07/2021 - 08:17:26 29,90 (proposta) 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 02/08/2021
16:49:20

22/07/2021 - 08:20:51 43,75 (proposta) 38.056.561/0001-85 - C R DE
OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:37:14

23/07/2021 - 08:29:01 38,00 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 08:29:59 33,12 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 08:30:24 31,98 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:30:54 38,90 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 08:33:23 37,25 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 02/08/2021
17:56:04

23/07/2021 - 08:34:00 37,00 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 08:36:58 23,83 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:56:03

23/07/2021 - 08:37:54 23,50 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23
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23/07/2021 - 08:38:19 23,49 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:56:03

23/07/2021 - 08:38:48 23,48 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:39:20 23,45 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:56:03

23/07/2021 - 08:39:36 23,43 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:39:48 23,42 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20
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23/07/2021 - 08:40:02 23,40 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:56:03

23/07/2021 - 08:40:05 23,41 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:41:14 23,39 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

0026 - CARIMBO AUTOMATIC T/P
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 14:51:34 29,99 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 15:41:12 91,11 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:57 32,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 17:46:14 40,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20
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21/07/2021 - 18:45:55 39,90 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 21:18:07 24,00 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 21:24:38 87,40 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 21:42:37 30,00 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 02:48:27 29,96 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:29:03 30,40 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 08:30:09 53,82 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 08:30:43 22,47 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:31:56 20,99 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 08:33:45 20,10 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 08:34:23 29,50 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04
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23/07/2021 - 08:38:42 20,09 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

0027 - CARIMBO AUTOMATIC T/M
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 14:52:23 36,92 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 15:41:31 120,59 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:57 45,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 17:46:28 60,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 18:46:24 48,60 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 21:18:45 28,00 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 21:25:12 181,70 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 21:43:18 36,95 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido
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22/07/2021 - 02:49:05 32,68 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:29:05 42,75 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 08:30:17 71,23 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 08:31:07 24,51 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:32:19 25,84 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 08:33:59 24,76 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 08:34:42 36,90 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 08:38:35 24,50 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

0028 - CLIPS DE PAPEL, NIQUELADO, Nº 2/0, CX COM 100 UND.
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 14:53:28 3,60 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

19/07/2021 - 12:01:01 6,40 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 15:41:59 4,79 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25
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21/07/2021 - 16:58:57 3,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 17:46:52 10,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 18:46:42 2,90 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 19:29:19 4,00 (proposta) 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:56:03

21/07/2021 - 21:19:37 3,70 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 21:25:59 3,40 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 21:44:12 3,55 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
12:45:51

22/07/2021 - 02:49:50 2,80 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20
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22/07/2021 - 05:33:06 2,48 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51

22/07/2021 - 06:19:05 4,80 (proposta) 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

22/07/2021 - 07:53:06 3,04 (proposta) 17.433.114/0001-28 - DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:52:14

22/07/2021 - 08:21:12 3,17 (proposta) 38.056.561/0001-85 - C R DE
OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:37:14

23/07/2021 - 08:29:06 2,85 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 08:30:25 2,83 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 08:31:25 2,10 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:32:53 2,50 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 08:34:37 2,38 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
12:45:51
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23/07/2021 - 08:35:16 2,35 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 08:37:07 2,09 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:56:03

23/07/2021 - 08:37:31 2,82 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

0029 - CLIPS DE PAPEL, NIQUELADO 3/0, CX COM 50 UN
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 14:54:08 4,29 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

19/07/2021 - 12:01:32 6,40 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 14:59:10 1,97 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

21/07/2021 - 15:42:47 4,79 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:57 3,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45
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21/07/2021 - 17:47:08 10,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 18:47:05 3,14 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 19:29:34 4,50 (proposta) 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:56:03

21/07/2021 - 21:20:22 2,50 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 21:26:37 3,40 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 21:44:54 4,25 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 02:51:37 3,25 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 05:33:57 2,47 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51
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22/07/2021 - 06:16:38 4,50 (proposta) 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

22/07/2021 - 07:53:24 2,50 (proposta) 17.433.114/0001-28 - DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:52:14

22/07/2021 - 08:21:30 2,61 (proposta) 38.056.561/0001-85 - C R DE
OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:37:14

23/07/2021 - 08:29:07 2,85 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 08:30:32 2,83 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 08:31:41 2,44 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:32:17 1,98 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 08:32:50 1,96 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 08:35:34 2,40 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04
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23/07/2021 - 08:35:45 2,84 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 08:37:15 1,95 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:56:03

23/07/2021 - 08:37:32 1,94 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:37:47 1,93 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:56:03

23/07/2021 - 08:38:04 1,92 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:38:22 1,91 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 08:38:37 1,90 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:39:25 1,89 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 08:39:42 1,88 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:39:55 1,87 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:40:07 1,86 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32
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23/07/2021 - 08:40:19 1,84 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:56:03

23/07/2021 - 08:40:36 1,83 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:40:48 1,82 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 08:41:04 1,81 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:41:22 1,80 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 08:41:39 1,79 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:42:21 1,78 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 08:42:39 1,77 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:42:52 1,76 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 08:43:10 1,75 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:45:05 1,74 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:56:03

23/07/2021 - 08:45:22 1,73 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 08:47:09 1,72 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:56:03

23/07/2021 - 08:47:25 1,71 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:48:57 1,70 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:49:13 1,69 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

0030 - CLIPS DE PAPEL, NIQUELADO, Nº 4/0, CX COM 50 UND.
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 14:54:56 5,93 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

19/07/2021 - 12:03:39 6,40 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 14:59:09 1,97 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

21/07/2021 - 15:43:10 4,79 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:56 3,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45
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21/07/2021 - 17:47:23 10,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 18:47:24 3,99 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 19:29:46 4,50 (proposta) 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:56:03

21/07/2021 - 21:20:53 2,90 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 21:27:12 3,40 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 21:45:28 5,90 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 02:52:08 3,72 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 05:34:25 2,47 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51
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22/07/2021 - 06:18:18 9,50 (proposta) 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

22/07/2021 - 07:53:46 2,61 (proposta) 17.433.114/0001-28 - DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:52:14

22/07/2021 - 08:21:56 2,72 (proposta) 38.056.561/0001-85 - C R DE
OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:37:14

23/07/2021 - 08:29:11 2,85 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 08:30:49 2,83 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 08:31:55 2,79 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:33:49 4,15 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 08:35:58 3,95 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 08:36:02 2,80 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04
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23/07/2021 - 08:37:24 1,96 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:56:03

23/07/2021 - 08:37:41 1,95 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:37:58 1,94 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:56:03

23/07/2021 - 08:38:14 1,93 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:40:11 1,92 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:56:03

23/07/2021 - 08:40:27 1,91 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:41:52 1,90 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:56:03

23/07/2021 - 08:42:09 1,89 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 08:44:00 1,88 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:56:03

23/07/2021 - 08:44:17 1,87 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:46:15 1,86 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:56:03

23/07/2021 - 08:46:32 1,85 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

0031 - CLIPS DE PAPEL, NIQUELADO, Nº 5/0, CX COM 50 UND.
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 14:56:18 5,06 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

19/07/2021 - 12:04:32 7,20 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 14:59:09 2,13 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

21/07/2021 - 15:43:42 7,45 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:55 3,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45
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21/07/2021 - 17:48:35 10,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 18:47:57 4,67 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 19:30:04 4,90 (proposta) 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:56:03

21/07/2021 - 21:21:30 4,30 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 21:46:16 5,00 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 02:53:21 3,92 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 06:25:05 4,80 (proposta) 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

22/07/2021 - 07:54:20 3,12 (proposta) 17.433.114/0001-28 - DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:52:14
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22/07/2021 - 08:22:18 3,25 (proposta) 38.056.561/0001-85 - C R DE
OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:37:14

23/07/2021 - 08:42:55 2,85 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 08:43:30 3,54 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 08:43:32 3,35 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 08:43:55 2,94 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:45:51 4,40 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 08:46:20 3,27 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

0032 - CLIPS DE PAPEL, NIQUELADO, Nº 8/0, CX COM 25 UND.
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 14:57:06 11,93 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

19/07/2021 - 12:05:22 7,20 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 15:44:03 5,01 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:55 3,80 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45
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21/07/2021 - 17:48:49 10,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 18:48:16 6,85 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 19:30:26 4,95 (proposta) 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:56:03

21/07/2021 - 21:22:05 5,50 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 21:28:02 5,98 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 21:46:57 11,90 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 02:54:07 5,17 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 05:35:53 2,64 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51
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22/07/2021 - 06:26:41 4,90 (proposta) 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

22/07/2021 - 07:54:49 3,90 (proposta) 17.433.114/0001-28 - DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:52:14

22/07/2021 - 08:22:36 4,18 (proposta) 38.056.561/0001-85 - C R DE
OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:37:14

23/07/2021 - 08:42:55 3,61 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 08:43:45 7,97 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 08:43:47 8,35 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 08:44:07 3,88 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:45:59 2,96 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 08:46:30 4,80 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04
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23/07/2021 - 08:51:17 2,63 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

0033 - CARBONO C/100
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 15:58:50 36,60 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

19/07/2021 - 12:06:06 79,84 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 14:59:09 23,70 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

21/07/2021 - 15:44:21 62,30 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:55 33,50 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 18:48:43 85,69 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 19:31:22 75,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 21:22:44 36,00 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32
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21/07/2021 - 21:29:21 40,09 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 21:47:31 36,50 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 02:54:42 36,48 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:42:55 31,82 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 08:43:59 24,46 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 08:44:02 25,62 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 08:44:30 27,36 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:46:06 36,80 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 08:46:37 60,07 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 08:51:04 23,69 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:51:20 23,68 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

0034 - CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 15:59:39 1,51 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido
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19/07/2021 - 12:06:45 1,60 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 14:59:08 0,34 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

21/07/2021 - 15:44:39 1,07 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:54 0,80 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 17:49:32 5,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 18:49:08 1,20 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 21:23:21 0,60 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 21:30:17 0,90 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 21:48:09 1,50 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 02:57:37 11,30 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20
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22/07/2021 - 05:36:48 0,60 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51

22/07/2021 - 06:28:05 0,75 (proposta) 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:42:55 0,76 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 08:44:15 1,06 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 08:44:33 1,01 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 08:44:52 8,48 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:46:34 0,63 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 08:47:10 0,84 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

0035 - CARTOLINA GUACHE CORES VARIADAS
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 16:00:23 1,74 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 15:44:58 2,24 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25
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21/07/2021 - 16:58:54 1,40 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 17:49:52 5,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 18:49:29 3,08 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 21:24:07 1,00 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 21:30:50 3,45 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 21:48:43 1,70 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
12:46:16

22/07/2021 - 02:58:49 13,30 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 06:28:30 1,00 (proposta) 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:42:55 1,33 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 08:44:38 1,22 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

PR2021.05_CLHO-01305 - Pág 2774



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/08/2021 às 10:52:08.
Página 275 de 666

23/07/2021 - 08:44:46 1,14 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
12:46:16

23/07/2021 - 08:47:15 2,16 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 08:47:36 1,34 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 08:52:26 0,97 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

0036 - PAPEL MICROONDULADO VARIAS CORES
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 16:03:03 5,91 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 14:59:08 1,84 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

21/07/2021 - 15:45:38 4,46 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:53 1,20 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 17:50:11 10,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20
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21/07/2021 - 18:49:45 3,40 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 21:24:42 3,40 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 21:31:36 7,82 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 21:49:30 5,95 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 02:59:33 45,12 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 05:37:55 4,00 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51

23/07/2021 - 08:44:52 4,14 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 08:44:59 3,99 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 08:45:12 9,98 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:47:21 2,38 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 08:47:49 2,63 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

0037 - COLA LÍQUIDA BRANCA ATÓXICA LAVÁVEL EMBALAGEM DE 1000G – CX COM 12 UND
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 16:04:19 148,73 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 15:11:06 132,20 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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21/07/2021 - 15:46:30 312,24 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:53 26,40 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 17:50:30 30,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 18:50:52 63,90 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 21:25:29 16,50 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 21:32:39 34,50 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 21:50:27 148,50 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 03:00:51 8,54 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 05:38:32 17,84 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51
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23/07/2021 - 08:42:55 25,08 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 08:45:27 99,50 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 08:45:42 104,11 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 08:47:27 44,79 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 08:48:02 184,43 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

0038 - COLA LÍQUIDA BRANCA ATÓXICA LAVÁVEL 40G CX COM 12 TUBOS
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 16:05:39 44,97 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

19/07/2021 - 12:07:54 34,56 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 15:11:42 10,65 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

21/07/2021 - 15:46:54 21,14 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:53 16,80 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 18:51:45 15,63 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

PR2021.05_CLHO-01305 - Pág 2778



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/08/2021 às 10:52:08.
Página 279 de 666

21/07/2021 - 19:33:20 50,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 21:26:21 19,90 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 21:33:18 18,77 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 21:51:28 44,60 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 03:01:31 9,85 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 05:39:11 8,91 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51

22/07/2021 - 07:55:31 25,20 (proposta) 17.433.114/0001-28 - DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:52:14

22/07/2021 - 07:58:29 19,30 (proposta) 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23
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22/07/2021 - 08:23:00 26,25 (proposta) 38.056.561/0001-85 - C R DE
OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:37:14

23/07/2021 - 08:42:55 15,96 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 08:45:49 29,88 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 08:46:01 31,48 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 08:47:32 10,96 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 08:48:24 12,49 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 08:51:14 8,90 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

0039 - COLA LÍQUIDA BRANCA ATÓXICA LAVÁVEL 90G CX COM 12 TUBOS
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 16:06:40 48,29 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

19/07/2021 - 12:09:25 53,76 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 15:11:50 22,65 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

21/07/2021 - 15:47:22 38,55 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:52 26,40 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 18:52:07 26,30 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04
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21/07/2021 - 19:34:46 50,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 21:27:25 27,50 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 21:34:00 36,69 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 21:52:09 48,25 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 03:02:38 15,00 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 05:39:35 16,61 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51

22/07/2021 - 07:55:53 28,80 (proposta) 17.433.114/0001-28 - DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:52:14

22/07/2021 - 08:00:55 24,90 (proposta) 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23
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22/07/2021 - 08:23:25 30,00 (proposta) 38.056.561/0001-85 - C R DE
OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:37:14

23/07/2021 - 08:42:55 25,08 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 08:46:01 32,33 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 08:46:14 33,80 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 08:47:38 18,44 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 08:48:32 22,77 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 08:51:14 18,43 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

0040 - COLA C/ GLITTER 23G C/06 UND
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 16:07:18 21,37 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

19/07/2021 - 12:10:50 22,56 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 15:11:58 10,44 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

21/07/2021 - 15:49:09 21,52 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:52 8,10 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 18:52:35 19,98 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04
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21/07/2021 - 19:36:06 50,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 21:28:01 13,50 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 21:52:44 21,40 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 03:03:27 12,50 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 08:41:39 9,89 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

23/07/2021 - 08:46:18 14,34 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 08:46:29 14,96 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 08:47:22 9,38 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:47:44 14,01 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 08:48:40 12,71 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 08:51:14 9,37 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:51:41 8,05 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36
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23/07/2021 - 08:51:44 7,69 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

0041 - COLA ISOPOR 90G CX C/12 UND
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 19:35:44 50,44 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

19/07/2021 - 12:11:54 53,76 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 15:52:51 88,28 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:52 69,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 18:53:12 66,36 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 19:37:54 90,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 21:28:44 42,00 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 21:39:11 82,75 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36
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21/07/2021 - 21:53:30 50,45 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
12:48:57

22/07/2021 - 03:04:24 9,85 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 05:40:16 4,90 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51

22/07/2021 - 07:56:46 50,40 (proposta) 17.433.114/0001-28 - DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:52:14

22/07/2021 - 08:01:58 19,30 (proposta) 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

22/07/2021 - 08:23:56 52,50 (proposta) 38.056.561/0001-85 - C R DE
OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:37:14

23/07/2021 - 08:43:04 65,55 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 08:46:34 33,80 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
12:48:57

23/07/2021 - 08:47:00 35,31 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido
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23/07/2021 - 08:47:50 46,52 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 08:48:08 7,39 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:48:51 52,14 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

0042 - COLA BASTAO 21G
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 19:36:40 2,59 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 15:53:19 2,83 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:52 3,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 18:53:33 5,40 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 19:39:31 20,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 21:29:19 8,00 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32
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21/07/2021 - 21:40:10 2,53 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 21:54:12 2,60 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
12:49:21

22/07/2021 - 03:05:12 1,12 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 08:02:45 2,00 (proposta) 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:43:04 2,85 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 08:46:50 1,74 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
12:49:21

23/07/2021 - 08:47:13 1,81 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 08:47:57 3,79 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 08:48:27 0,84 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:49:12 1,67 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

0043 - COLA DE ISOPOR 40G – CX COM 12 UND
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 19:37:37 37,53 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

PR2021.05_CLHO-01305 - Pág 2787



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/08/2021 às 10:52:08.
Página 288 de 666

19/07/2021 - 12:13:46 34,56 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 15:53:39 43,85 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:51 34,80 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 18:53:56 30,02 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 19:39:56 80,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 21:29:58 30,00 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 21:41:11 71,30 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 21:54:54 37,55 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
12:49:47

22/07/2021 - 03:05:56 1,50 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20
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22/07/2021 - 05:40:43 22,70 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51

22/07/2021 - 07:57:15 43,20 (proposta) 17.433.114/0001-28 - DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:52:14

22/07/2021 - 08:24:49 45,00 (proposta) 38.056.561/0001-85 - C R DE
OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:37:14

23/07/2021 - 08:43:05 33,06 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 08:47:19 25,16 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
12:49:47

23/07/2021 - 08:47:24 26,27 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 08:48:04 21,04 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 08:49:22 25,90 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

0044 - COLA PARA SILICONE 60G
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 19:38:21 11,97 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 15:54:11 8,15 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25
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21/07/2021 - 16:58:51 5,13 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 18:54:17 4,60 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 19:40:52 10,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 21:41:41 11,27 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 21:55:33 12,00 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
12:51:42

22/07/2021 - 03:06:31 6,86 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 05:41:07 3,07 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51

23/07/2021 - 08:43:05 4,87 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 08:47:37 8,04 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
12:51:42

23/07/2021 - 08:47:42 8,38 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido
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23/07/2021 - 08:48:21 3,22 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 08:48:43 5,12 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:49:39 4,81 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

0045 - CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, CONTEÚDO 18 ML, CX COM 12 UNID.
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 19:40:24 35,30 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

19/07/2021 - 12:15:04 57,60 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 15:12:11 18,39 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

21/07/2021 - 15:54:37 31,55 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:50 23,40 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 18:54:38 39,00 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 19:41:57 30,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20
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21/07/2021 - 21:31:06 1,30 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 21:42:26 22,63 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 21:56:18 35,25 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 03:07:14 2,50 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 05:44:31 16,80 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51

22/07/2021 - 07:57:42 18,72 (proposta) 17.433.114/0001-28 - DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:52:14

22/07/2021 - 08:05:10 16,00 (proposta) 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

22/07/2021 - 08:25:12 19,50 (proposta) 38.056.561/0001-85 - C R DE
OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:37:14

23/07/2021 - 08:43:05 22,23 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 08:47:59 24,71 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido
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23/07/2021 - 08:47:59 23,62 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 08:48:54 1,88 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:49:02 31,02 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 08:49:55 18,63 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 08:51:51 15,99 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

0046 - DADO CONFECCIONADO EM E.V.A – 12X12 CM
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 19:41:17 77,79 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 15:55:04 99,15 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:50 49,99 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 18:55:01 18,50 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 19:42:15 36,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 21:56:54 77,80 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
12:52:05
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22/07/2021 - 03:07:58 32,75 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:43:05 47,49 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 08:48:11 54,45 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 08:48:14 52,13 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
12:52:05

23/07/2021 - 08:49:14 24,56 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:50:23 58,56 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

0047 - DOMINÓ EDUCATIVO COM UNDS ILUSTRADAS – CONFECCIONADO EM M.D.F – CX COM 28 UNDS–DOMINÓ
EDUCATIVO COM UNDS ILUSTRADAS – CONFECCIONADO EM M.D.F – CX COM 28 UNDS –70X35X3 MM – IDADE 02 A 04
ANOS
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 19:43:10 61,32 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 15:55:34 43,21 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:49 25,10 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 18:55:26 24,20 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04
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21/07/2021 - 19:42:37 100,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 21:34:20 22,00 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 21:57:44 60,90 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
12:52:30

22/07/2021 - 03:08:33 25,36 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 08:09:46 80,00 (proposta) 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:22:02

23/07/2021 - 08:43:05 23,84 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 08:48:31 42,92 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 08:48:39 40,80 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
12:52:30

23/07/2021 - 08:49:30 19,02 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:49:55 19,01 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 08:50:50 25,52 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25
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0048 - ENVELOPE SACO 2434KO 250 UND
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 19:44:17 102,34 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 14:59:05 71,97 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

21/07/2021 - 15:55:57 141,49 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:49 75,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 18:55:55 200,00 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 19:42:54 80,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 21:34:52 0,50 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 21:43:07 103,50 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 21:58:40 101,90 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 03:12:27 49,99 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20
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22/07/2021 - 05:45:05 67,60 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51

22/07/2021 - 07:32:48 25,00 (proposta) 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

22/07/2021 - 07:58:08 42,00 (proposta) 17.433.114/0001-28 - DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:52:14

22/07/2021 - 08:25:36 43,75 (proposta) 38.056.561/0001-85 - C R DE
OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:37:14

23/07/2021 - 08:43:05 71,25 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 08:48:51 71,64 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 08:49:13 68,27 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 08:49:49 37,49 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:50:16 140,20 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 08:51:02 83,57 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25
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0049 - ENVELOPE A4 COR BRANCA
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 19:45:51 0,89 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

19/07/2021 - 12:43:41 1,00 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 15:56:15 0,60 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:48 0,60 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 18:56:13 1,20 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 19:43:13 50,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 21:35:31 0,40 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 21:43:40 0,39 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 21:59:26 0,85 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 03:12:58 1,33 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20
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22/07/2021 - 07:58:29 7,74 (proposta) 17.433.114/0001-28 - DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:52:14

22/07/2021 - 08:25:57 8,06 (proposta) 38.056.561/0001-85 - C R DE
OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:37:14

23/07/2021 - 08:43:04 0,57 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 08:47:07 0,38 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 08:49:02 0,62 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 08:49:44 0,56 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 08:50:23 0,84 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 08:51:14 0,36 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 08:52:44 0,35 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

23/07/2021 - 08:52:58 0,34 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

0050 - ENVELOPE PARDO MEDIO A4 CAIXA COM 100 UNIDADES
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 19:47:07 53,41 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido
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21/07/2021 - 15:56:41 64,58 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:48 70,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 18:56:41 120,00 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 19:43:39 100,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 21:36:09 35,00 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 22:00:07 53,45 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 03:15:12 51,99 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 07:35:00 26,00 (proposta) 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

PR2021.05_CLHO-01305 - Pág 2800



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/08/2021 às 10:52:08.
Página 301 de 666

22/07/2021 - 07:58:47 54,00 (proposta) 17.433.114/0001-28 - DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:52:14

22/07/2021 - 08:27:27 56,25 (proposta) 38.056.561/0001-85 - C R DE
OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:37:14

22/07/2021 - 08:42:46 71,30 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

23/07/2021 - 08:43:05 66,50 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 08:47:22 25,99 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 08:49:24 37,39 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 08:50:13 38,99 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:50:23 35,81 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 08:50:29 84,12 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 08:51:22 38,15 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

0051 - ESTILETE Estreito Plástico 9MM
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 19:51:07 1,86 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido
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19/07/2021 - 12:44:28 6,00 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 14:59:05 0,73 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

21/07/2021 - 15:58:00 2,52 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:48 1,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 18:57:12 3,50 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 19:46:10 6,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 21:36:53 1,80 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 21:45:14 1,61 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 22:01:10 1,80 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 03:16:11 12,84 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20
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22/07/2021 - 05:45:58 1,09 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51

22/07/2021 - 08:18:06 2,50 (proposta) 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Válido

23/07/2021 - 08:43:19 0,95 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 08:49:59 1,30 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 08:50:32 9,63 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:50:34 2,45 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 08:51:14 1,21 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 08:51:31 1,49 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

0052 - ESTILETE Estreito Plástico 18 MM
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 19:51:59 3,77 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

19/07/2021 - 12:44:58 8,00 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 14:59:04 2,15 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

21/07/2021 - 15:58:18 4,06 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25
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21/07/2021 - 16:58:48 2,70 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 18:57:36 5,00 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 19:46:22 10,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 21:37:29 2,50 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 21:46:00 2,46 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 22:01:46 3,75 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 03:16:52 13,99 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 05:48:30 2,41 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51

22/07/2021 - 08:18:30 3,00 (proposta) 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Válido

23/07/2021 - 08:43:20 2,56 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45
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23/07/2021 - 08:49:37 2,10 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

23/07/2021 - 08:50:10 2,64 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 08:50:20 2,09 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 08:50:39 3,51 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 08:50:46 10,49 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:51:26 2,51 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 08:51:37 2,40 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 08:51:53 2,08 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

0053 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 3 PINOS DE 10M
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 19:54:56 21,60 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 15:59:51 97,57 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:47 29,99 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 18:58:07 29,12 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04
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21/07/2021 - 19:46:33 40,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 21:38:26 20,99 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 21:46:51 85,10 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 22:02:27 21,50 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
12:53:38

22/07/2021 - 03:17:24 25,83 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:43:20 28,49 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 08:50:24 15,12 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 08:50:46 20,41 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 08:51:04 19,37 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:51:41 14,41 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
12:53:38

23/07/2021 - 08:51:45 57,63 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25
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0054 - EXTRATOR DE GRAMPO EM AÇO
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 19:58:06 6,16 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 14:59:04 1,36 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

21/07/2021 - 16:00:10 2,85 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:47 3,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 18:58:27 4,00 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 19:46:44 10,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 21:39:04 2,00 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 21:47:27 2,71 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 22:02:58 6,20 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 03:18:03 2,64 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20
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22/07/2021 - 05:49:19 4,00 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51

22/07/2021 - 07:37:44 2,00 (proposta) 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

22/07/2021 - 07:59:23 2,34 (proposta) 17.433.114/0001-28 - DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:52:14

22/07/2021 - 08:27:56 2,43 (proposta) 38.056.561/0001-85 - C R DE
OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:37:14

23/07/2021 - 08:50:36 4,31 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 08:50:51 2,80 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 08:51:20 1,98 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:51:51 1,68 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 08:52:16 4,15 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

0055 - FANTOCHE EDUCATIVO EM ESPUMA COM 24 CM DE ALTURA – IDADE DE 01 A 04 ANOS
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 19:59:26 181,55 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido
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21/07/2021 - 16:00:59 455,55 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:47 159,80 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 18:58:52 178,00 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 19:46:56 100,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 21:40:28 97,50 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 22:03:43 181,55 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:23:01

22/07/2021 - 03:18:49 25,30 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 08:11:25 80,00 (proposta) 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:22:02

23/07/2021 - 08:43:20 151,81 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 08:50:56 127,09 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido
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23/07/2021 - 08:51:13 124,78 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 08:51:38 18,98 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:52:01 269,08 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 08:52:31 121,64 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:23:01

23/07/2021 - 08:53:59 18,97 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

0056 - FITA ADESIVA PLASTICA TR 45X50
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 20:00:28 13,65 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 16:01:21 12,09 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:46 19,20 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 18:59:09 5,99 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04
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21/07/2021 - 19:47:14 15,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 21:48:12 6,85 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 22:04:54 13,65 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 03:19:18 3,79 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 05:50:33 1,47 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51

22/07/2021 - 07:39:24 4,90 (proposta) 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:43:20 18,24 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 08:51:09 9,46 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 08:51:19 4,20 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 08:52:01 2,84 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20
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23/07/2021 - 08:52:09 7,14 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 08:52:53 9,15 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

0057 - FITA ADESIVA 12X40 DUREX TRANSPARENTE
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 20:01:54 2,62 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 14:59:04 1,52 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

21/07/2021 - 16:01:37 1,07 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:46 2,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 18:59:24 1,20 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 19:47:29 50,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 21:41:47 3,50 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 21:48:49 1,84 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 22:05:32 2,60 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 03:19:57 15,12 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20
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22/07/2021 - 07:40:20 1,30 (proposta) 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 08:43:20 1,90 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 08:51:25 1,83 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 08:51:48 0,84 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 08:52:04 1,29 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:52:15 0,63 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 08:52:20 11,34 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:53:19 1,74 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

29/07/2021 - 17:34:31 1,28 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

0058 - FITA ADESIVA PAPEL CREPE 50X50
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 20:03:54 16,82 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 16:01:54 30,82 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25
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21/07/2021 - 16:58:46 19,20 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 18:59:47 10,20 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 19:47:38 30,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 21:42:27 13,00 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 21:49:36 25,30 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 22:06:04 16,82 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 03:20:51 28,80 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:43:20 18,24 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 08:48:31 10,19 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 08:51:34 11,77 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 08:51:58 10,00 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04
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23/07/2021 - 08:52:26 18,20 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 08:52:41 21,60 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:53:30 11,27 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

0059 - FITA DECORATIVA 16MMX50M
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 20:04:58 6,86 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 16:02:13 26,46 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:59:26 6,50 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:00:05 1,20 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 19:50:36 20,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 21:43:11 5,85 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 21:50:39 23,87 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 22:06:50 6,86 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido
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22/07/2021 - 03:21:24 8,80 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:43:20 6,17 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 08:51:48 4,80 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 08:52:36 15,63 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 08:52:58 6,60 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:53:55 4,60 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

0060 - FITA ADESIVA DUPLA FACE 12X30
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 20:05:52 4,68 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 16:02:30 9,68 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:45 18,40 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:00:21 10,20 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 19:52:06 19,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20
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21/07/2021 - 21:43:56 3,50 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 21:51:19 5,29 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 22:07:44 4,68 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 03:21:57 15,99 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:43:20 17,48 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 08:52:06 3,28 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 08:52:16 7,14 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 08:52:42 5,72 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 08:53:13 11,99 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:54:06 3,14 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

0061 - FITA GOMADA
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 20:06:59 16,59 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 16:02:56 22,11 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:45 11,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45
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21/07/2021 - 19:00:50 22,00 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 21:44:39 13,00 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 21:52:08 27,60 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 22:08:50 16,59 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 03:23:05 26,60 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:49:03 10,99 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 08:49:08 10,45 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 08:52:28 15,42 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 08:52:29 11,61 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 08:52:49 13,06 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 08:53:32 19,95 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:54:20 11,12 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

0062 - FITA ADESIVA KRAFT MARROM (BORRACHA) 50 X 50 - PCT COM 02 ROLOS
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 20:08:06 34,02 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido
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21/07/2021 - 14:59:03 32,26 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

21/07/2021 - 16:03:23 61,63 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:44 15,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:01:16 16,98 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 19:59:16 90,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 21:45:23 27,00 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 21:53:00 97,84 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 22:09:38 34,02 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 03:23:53 7,85 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:43:36 14,25 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 08:51:57 26,99 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 08:52:39 11,90 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 08:52:53 23,81 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 08:52:59 36,41 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 08:54:32 22,79 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

0063 - FICHARIO DE MESA TAMANHO 6X9
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 20:09:49 130,20 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 16:03:45 188,85 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:44 86,80 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:01:41 135,99 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:00:20 180,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 21:46:24 79,00 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 21:54:03 239,20 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36
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21/07/2021 - 22:11:17 130,20 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 03:24:43 88,11 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:43:36 82,46 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 08:52:47 95,33 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 08:53:06 91,14 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 08:53:54 66,08 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:54:27 111,55 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 08:54:46 87,23 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 08:55:00 66,00 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

0064 - FICHARIO DE MESA TAMANHO 5X8
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 20:10:40 97,49 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 16:04:41 143,87 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:43 78,99 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45
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21/07/2021 - 19:02:02 129,62 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:00:35 150,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 21:47:06 74,50 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 21:55:30 230,00 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 22:12:06 97,49 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 03:25:23 74,99 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:43:36 75,04 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 08:52:56 90,86 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 08:53:24 68,24 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 08:53:55 84,98 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 08:54:17 60,00 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20
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23/07/2021 - 08:54:27 68,20 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 08:54:50 59,90 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 08:55:00 65,32 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 08:56:44 56,24 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:57:15 56,22 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 08:57:21 56,21 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:57:51 56,20 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 08:58:18 56,19 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:58:45 56,18 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32
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23/07/2021 - 08:59:02 56,17 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 08:59:50 56,16 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:00:06 56,15 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:01:01 56,14 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:01:33 56,13 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:02:02 56,12 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32
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23/07/2021 - 09:02:29 56,11 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:02:40 56,10 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:03:12 56,09 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:04:19 56,08 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:04:42 56,07 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:04:57 56,06 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32
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23/07/2021 - 09:05:26 56,05 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:06:08 56,00 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:06:43 55,99 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:07:33 55,97 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:07:47 55,98 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:08:13 55,96 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

PR2021.05_CLHO-01305 - Pág 2826



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/08/2021 às 10:52:08.
Página 327 de 666

23/07/2021 - 09:08:43 55,95 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:09:05 55,94 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:09:59 55,93 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:10:12 55,92 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:11:55 55,91 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

0065 - FICHARIO DE MESA TAMANHO 4X6
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 20:11:32 61,65 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 16:05:01 85,45 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:43 65,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45
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21/07/2021 - 19:02:22 120,63 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:00:45 150,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 21:47:42 55,00 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 21:56:12 168,80 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 22:13:01 61,65 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 03:26:02 67,40 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:43:36 61,75 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 08:53:06 84,56 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 08:53:43 43,16 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 08:54:33 50,55 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:54:34 50,47 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25
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23/07/2021 - 08:55:19 43,10 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 08:55:29 41,31 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

0066 - MASSA PARA MODELAR CX COM 06 UNIDADES
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 20:12:20 7,76 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

19/07/2021 - 12:45:56 5,60 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 15:12:32 1,73 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

21/07/2021 - 16:05:18 5,08 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:42 5,50 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:02:47 36,50 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:01:01 15,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 21:48:21 5,00 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 21:56:54 7,82 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36
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21/07/2021 - 22:13:42 7,76 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 03:26:44 17,90 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 07:41:52 3,75 (proposta) 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

22/07/2021 - 08:19:03 4,50 (proposta) 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Válido

23/07/2021 - 08:43:36 5,22 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 08:48:21 4,49 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Válido

0067 - PALITOS PARA CHURRASCO
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 20:15:07 6,44 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 16:05:46 13,06 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:41 7,20 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:03:10 9,69 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:01:16 15,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20
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21/07/2021 - 21:49:20 10,90 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 21:57:34 23,00 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 22:14:21 6,40 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
12:54:00

22/07/2021 - 03:27:29 0,35 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:43:36 6,84 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 08:53:15 6,79 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 08:54:00 4,51 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 08:54:41 7,72 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 08:55:51 4,29 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
12:54:00

0068 - GIZÃO DE CERA CAIXA COM 12 UND
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 20:15:59 6,63 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

19/07/2021 - 12:46:36 9,60 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 14:59:03 3,20 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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21/07/2021 - 16:06:04 8,29 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:41 5,50 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:03:31 48,66 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:01:40 70,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 21:49:49 3,85 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 21:58:11 4,37 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 22:14:56 6,60 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 03:28:21 15,99 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 08:00:06 3,12 (proposta) 17.433.114/0001-28 - DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:52:14
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22/07/2021 - 08:32:16 3,25 (proposta) 38.056.561/0001-85 - C R DE
OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:37:14

23/07/2021 - 08:43:36 5,22 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 08:51:41 3,11 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 08:51:57 3,10 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:53:21 34,11 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 08:54:00 3,09 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 08:54:12 4,64 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 08:54:29 3,08 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 08:54:48 4,90 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 08:54:53 11,99 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:56:03 4,42 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

0069 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM AÇO METÁLICO 23/6 GALVANIZADO - CAIXA COM 5.000 UNIDADES
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 20:17:09 7,94 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

19/07/2021 - 12:47:11 13,60 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34
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21/07/2021 - 16:06:29 35,00 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:41 8,70 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:03:52 13,08 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:01:52 40,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 21:50:52 24,90 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 21:59:07 8,21 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 22:15:36 7,90 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 03:29:10 12,20 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 07:43:29 5,30 (proposta) 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23
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22/07/2021 - 08:00:56 6,19 (proposta) 17.433.114/0001-28 - DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:52:14

22/07/2021 - 08:19:28 9,00 (proposta) 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Válido

22/07/2021 - 08:32:35 6,45 (proposta) 38.056.561/0001-85 - C R DE
OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:37:14

23/07/2021 - 08:43:36 8,26 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 08:49:06 8,80 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Válido

0070 - GRAMPOS PARA GRAMPEADOR EM AÇO METÁLICO 23/6 GALVANIZADO - CAIXA COM 5.000 UNIDADES
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 20:18:09 10,03 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

19/07/2021 - 12:47:42 13,60 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 16:06:53 35,00 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:41 8,70 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:04:13 14,60 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04
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21/07/2021 - 20:02:11 11,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 21:51:34 24,90 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 21:59:52 8,21 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 22:16:15 10,00 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 03:29:45 12,20 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 07:44:50 5,30 (proposta) 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

22/07/2021 - 08:01:25 6,19 (proposta) 17.433.114/0001-28 - DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:52:14

22/07/2021 - 08:19:55 9,00 (proposta) 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Válido

22/07/2021 - 08:32:52 6,45 (proposta) 38.056.561/0001-85 - C R DE
OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:37:14
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23/07/2021 - 08:43:36 8,26 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 08:49:20 8,80 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Válido

23/07/2021 - 08:53:27 10,23 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 08:53:31 20,68 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 08:54:30 7,02 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 08:55:14 9,15 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 08:56:25 6,70 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 08:58:07 5,29 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

0071 - GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO 26/6
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 20:20:01 18,93 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

19/07/2021 - 12:49:00 48,00 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 16:07:17 33,12 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25
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21/07/2021 - 16:58:40 41,85 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:04:51 25,60 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 19:32:43 29,90 (proposta) 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:56:03

21/07/2021 - 20:04:10 30,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 21:52:17 23,85 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 22:00:45 17,99 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 22:17:02 18,90 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 04:07:08 21,95 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20
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22/07/2021 - 05:51:18 11,69 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51

22/07/2021 - 08:02:00 19,20 (proposta) 17.433.114/0001-28 - DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:52:14

22/07/2021 - 08:20:29 45,00 (proposta) 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Válido

22/07/2021 - 08:33:14 20,00 (proposta) 38.056.561/0001-85 - C R DE
OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:37:14

23/07/2021 - 09:05:49 39,75 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:06:02 19,56 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:06:19 13,25 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:06:56 16,46 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:08:31 17,95 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:09:33 12,66 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido
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23/07/2021 - 09:14:21 11,68 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:15:38 35,00 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Válido

0072 - GRAMPEADOR DE MESA GRANDE P/100FLS
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 20:23:35 226,83 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 14:59:02 74,44 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

21/07/2021 - 16:07:50 145,88 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:40 99,60 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:05:58 136,50 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 19:33:02 99,00 (proposta) 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:56:03

21/07/2021 - 20:04:22 130,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20
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21/07/2021 - 21:52:53 41,30 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 22:01:45 93,47 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 22:17:38 225,99 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 04:07:53 30,63 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 05:52:48 141,00 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51

22/07/2021 - 08:02:56 82,80 (proposta) 17.433.114/0001-28 - DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:52:14

22/07/2021 - 08:33:37 86,25 (proposta) 38.056.561/0001-85 - C R DE
OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:37:14

23/07/2021 - 09:05:49 94,62 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:06:10 86,17 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:06:34 158,78 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido
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23/07/2021 - 09:08:38 95,69 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:09:09 30,61 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:09:58 151,41 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 09:14:27 30,60 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:15:30 30,59 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

0073 - GRAMPOS PARA PASTAS TIPO TRILHO 80 MM CX COM 50 UND.
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 22:04:11 17,85 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 14:59:02 11,34 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

21/07/2021 - 16:08:22 21,06 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:39 15,10 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:06:15 19,69 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04
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21/07/2021 - 20:04:45 30,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 21:53:30 11,50 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 22:02:28 20,10 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 22:18:17 17,90 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 04:08:38 19,86 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 07:47:14 9,50 (proposta) 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

22/07/2021 - 08:03:17 15,12 (proposta) 17.433.114/0001-28 - DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:52:14

22/07/2021 - 08:33:55 15,75 (proposta) 38.056.561/0001-85 - C R DE
OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:37:14

23/07/2021 - 09:05:49 14,34 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45
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23/07/2021 - 09:06:16 12,44 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:06:44 12,50 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:07:37 14,90 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:08:46 13,80 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:09:25 9,49 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:10:12 11,99 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 09:14:10 9,48 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:15:42 9,47 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:15:59 9,46 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:17:40 9,45 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:17:57 9,44 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:19:21 9,43 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:19:37 9,42 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 09:20:17 9,41 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:20:34 9,40 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:20:47 9,39 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:21:03 9,38 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:21:22 9,37 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:21:37 9,35 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:21:52 9,34 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:22:50 9,33 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:23:10 9,32 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 09:23:23 9,31 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:23:38 9,30 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

0074 - HIDROCOR 12 CORES LAVAVEL
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 22:05:08 16,54 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 14:59:02 5,81 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

21/07/2021 - 16:08:40 17,25 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:39 22,20 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:06:37 14,30 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:05:10 40,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 21:53:56 6,00 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 22:03:04 6,16 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36
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21/07/2021 - 22:18:57 16,50 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 04:09:08 6,85 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:05:49 21,09 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:06:26 10,19 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:06:56 11,58 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:07:55 5,14 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:08:52 10,02 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:09:40 5,13 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:10:27 11,06 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 09:14:11 5,12 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:16:01 5,11 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:16:17 5,10 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:17:46 5,09 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:18:03 5,08 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 09:19:47 5,07 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:20:04 5,06 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:20:23 5,05 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:20:39 5,04 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:20:53 5,03 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:21:10 5,02 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:21:26 5,01 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:21:46 5,00 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:22:03 4,99 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:23:04 4,98 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32
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23/07/2021 - 09:23:16 4,97 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:23:32 4,96 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:24:27 4,95 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:24:44 4,94 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:25:11 4,93 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:25:28 4,92 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:26:10 4,90 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:26:26 4,89 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:26:51 4,87 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:27:09 4,86 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:27:47 4,85 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:28:04 4,84 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:28:34 4,83 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:28:51 4,82 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 09:29:05 4,81 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:29:22 4,80 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:30:03 4,79 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:30:20 4,78 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:30:47 4,77 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:31:03 4,76 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:31:22 4,75 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:31:40 4,74 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:31:58 4,72 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:32:15 4,71 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:32:30 4,70 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:32:48 4,69 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:33:16 4,68 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:33:35 4,67 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:34:10 4,65 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:34:27 4,64 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 09:35:05 4,63 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:35:12 4,62 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:35:29 4,61 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:35:41 4,60 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:36:38 4,59 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:37:56 4,58 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:38:54 4,57 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:39:39 4,56 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32
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0075 - JOGO DA MEMÓRIA EDUCATIVO – CONFECCIONADO EM M.D.F – CX COM 40 UNDS – 50X50X 3 MM – IDADE 02 A
04 ANOS
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 22:06:01 77,40 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 16:09:16 51,92 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:39 32,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:07:05 43,00 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:05:25 50,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 21:54:52 16,99 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 22:19:38 77,40 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:23:52

22/07/2021 - 04:09:49 38,50 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 08:12:28 80,00 (proposta) 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:22:02
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23/07/2021 - 09:05:49 30,40 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:06:33 30,67 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:07:13 54,18 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:08:11 28,88 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:08:46 28,87 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:22:02

23/07/2021 - 09:08:58 30,14 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:10:45 51,86 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:23:52

0076 - LAPISEIRA 0,7 PRO TECNICA
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 22:07:07 4,75 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 14:59:01 2,71 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

21/07/2021 - 16:09:35 9,54 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:38 5,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:07:23 3,69 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04
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21/07/2021 - 20:05:42 30,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 21:55:17 2,00 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 22:03:51 5,98 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 22:20:35 4,75 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 04:10:19 6,89 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:06:39 5,63 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:07:24 3,33 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:08:34 5,17 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:09:04 2,59 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:11:01 3,18 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 09:14:11 2,58 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

0077 - LAPISEIRA 0,9 PRO TECNICA
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 22:07:56 5,98 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 14:59:00 5,20 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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21/07/2021 - 16:09:50 9,54 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:38 6,70 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:07:41 4,62 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:06:01 12,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 21:55:51 2,50 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 22:04:45 8,97 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 22:21:14 5,98 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 04:10:50 6,98 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:05:49 6,36 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:06:57 5,63 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:07:34 4,19 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido
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23/07/2021 - 09:08:51 5,24 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:09:15 3,24 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:11:19 4,01 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 09:14:11 4,18 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

0078 - LAPIS DE COR 12 CORES HEXAGONAL
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 22:08:54 10,75 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

19/07/2021 - 12:50:38 10,40 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 14:59:15 3,30 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

21/07/2021 - 16:10:09 7,32 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:37 5,25 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:08:03 5,69 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:06:28 30,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20
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21/07/2021 - 21:56:26 3,50 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 22:05:20 5,08 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 22:21:53 10,75 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 04:11:17 11,99 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 08:03:43 3,60 (proposta) 17.433.114/0001-28 - DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:52:14

22/07/2021 - 08:12:53 25,00 (proposta) 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:22:02

22/07/2021 - 08:34:31 3,75 (proposta) 38.056.561/0001-85 - C R DE
OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:37:14

23/07/2021 - 09:05:49 4,98 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:07:04 4,32 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:07:46 7,53 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:08:57 7,31 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:22:02
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23/07/2021 - 09:09:07 8,99 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:09:20 3,99 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:10:27 3,29 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:11:28 7,20 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 09:14:11 3,28 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

0079 - LAPIS GRAFITE N 2 S/ BORRACHA PRETO HEX 05CX C/ 144 UND.
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 22:09:50 38,88 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

19/07/2021 - 12:51:47 83,20 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 14:59:15 33,47 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

21/07/2021 - 16:10:39 74,29 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:37 57,60 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:08:25 42,36 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04
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21/07/2021 - 20:06:40 160,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:06:16 243,34 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 22:22:42 38,88 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 04:11:48 72,13 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 05:53:32 36,71 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51

22/07/2021 - 06:32:28 47,00 (proposta) 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:05:49 54,72 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:07:11 43,88 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:08:00 27,22 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido
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23/07/2021 - 09:09:27 29,69 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:09:27 54,10 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:11:38 26,05 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 09:14:11 27,21 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

0080 - LÁPIS DE CERA CORES VARIADAS ETJ C/ 15
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 22:10:40 6,60 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 16:14:32 7,72 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:36 5,25 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:08:47 9,50 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:06:50 13,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:00:59 8,75 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 22:06:43 10,35 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 22:23:17 6,60 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido
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22/07/2021 - 04:12:47 32,50 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:07:20 4,56 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:07:24 4,98 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:08:13 4,62 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:09:32 6,66 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:09:59 24,38 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:11:49 4,42 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

0081 - LIVRO REGISTRO ATA 100 FLS
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 22:14:12 39,31 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

19/07/2021 - 12:52:34 26,40 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 14:59:15 8,44 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

21/07/2021 - 16:15:05 18,15 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:36 11,50 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45
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21/07/2021 - 19:09:19 13,60 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:09:38 40,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:01:47 12,50 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 22:09:15 10,76 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 22:24:29 39,31 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 04:13:56 19,90 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 05:54:21 10,39 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51

23/07/2021 - 09:06:44 10,92 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:07:30 10,72 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25
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23/07/2021 - 09:09:38 9,53 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:09:57 27,52 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:10:19 14,93 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:10:43 8,43 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:12:00 26,34 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 09:15:04 8,42 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

0082 - LIVRO DE PONTO C/ 100 FOLHAS
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 22:16:32 34,02 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

19/07/2021 - 12:53:00 31,20 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 14:59:14 16,42 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

21/07/2021 - 16:15:26 39,29 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:36 26,80 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:09:41 20,45 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04
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21/07/2021 - 20:09:42 40,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:02:22 15,80 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 22:11:31 15,55 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 22:25:20 34,02 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 04:14:37 44,90 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 05:54:55 25,71 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51

22/07/2021 - 08:04:12 18,00 (proposta) 17.433.114/0001-28 - DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:52:14

22/07/2021 - 08:21:12 22,00 (proposta) 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Válido

22/07/2021 - 08:34:59 18,75 (proposta) 38.056.561/0001-85 - C R DE
OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:37:14
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23/07/2021 - 09:06:44 25,46 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:07:39 23,21 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:09:47 14,34 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:10:10 23,81 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:10:32 33,68 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:10:54 14,33 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:12:12 22,79 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 09:12:36 14,30 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

23/07/2021 - 09:15:04 14,29 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:16:42 14,20 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

23/07/2021 - 09:16:53 14,28 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:17:01 14,18 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:17:17 14,17 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 09:17:24 14,15 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

23/07/2021 - 09:17:39 14,14 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:17:54 14,13 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:18:12 14,12 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:18:40 14,00 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

23/07/2021 - 09:18:56 13,99 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:19:32 13,90 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

23/07/2021 - 09:19:49 13,89 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:19:59 13,85 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:20:11 13,84 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:20:29 13,83 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 09:20:41 13,80 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

23/07/2021 - 09:20:59 13,79 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:21:10 13,78 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:21:27 13,77 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:21:38 13,75 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

23/07/2021 - 09:21:52 13,74 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:22:09 13,73 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:22:29 13,72 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

23/07/2021 - 09:22:46 13,71 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:23:10 13,70 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:23:27 13,69 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 09:23:30 13,68 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:23:47 13,67 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:23:59 13,52 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

23/07/2021 - 09:24:02 13,66 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:24:12 13,51 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:24:29 13,50 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:24:48 13,48 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:25:01 13,47 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:25:18 13,46 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 09:25:26 13,45 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:25:36 13,40 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

23/07/2021 - 09:25:52 13,39 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:25:59 13,38 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:26:17 13,37 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:26:24 13,35 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:26:31 13,36 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:26:42 13,34 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:27:00 13,33 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:27:07 13,32 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:27:24 13,31 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 09:27:59 13,30 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:28:06 13,29 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:28:22 13,28 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:28:33 13,27 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:28:44 13,26 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:29:01 13,25 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:29:13 13,24 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:29:31 13,23 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:30:15 13,22 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:30:33 13,21 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 09:30:56 13,20 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:31:14 13,19 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:31:31 13,18 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:31:49 13,17 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:32:08 13,16 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:32:28 13,15 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:32:38 13,14 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:33:05 13,10 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:33:23 13,09 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:33:49 13,08 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:34:09 13,07 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:34:19 13,05 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:34:38 13,04 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 09:34:54 13,03 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:36:44 13,02 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:38:06 13,01 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:40:01 13,00 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - 23/07/2021 09:46:54

23/07/2021 - 09:40:46 12,99 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:40:55 12,98 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:42:46 12,97 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:42:59 12,96 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20
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23/07/2021 - 09:43:31 12,95 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:43:55 12,93 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:44:45 12,92 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:44:56 12,91 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:45:08 12,90 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:45:38 12,89 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:46:15 12,88 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32
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23/07/2021 - 09:46:31 12,87 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:47:00 12,86 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:47:36 12,85 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:48:10 12,84 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:48:40 12,83 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:49:16 12,82 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32
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23/07/2021 - 09:49:46 12,81 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:50:10 12,80 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:50:30 12,79 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:50:53 12,78 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:52:12 12,77 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:52:52 12,76 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32
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23/07/2021 - 09:53:05 12,75 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:53:54 12,74 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:54:05 12,73 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:55:27 12,72 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:55:39 12,71 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:56:04 12,70 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32
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23/07/2021 - 09:57:45 12,69 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:58:14 12,68 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:58:51 12,67 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:00:13 12,66 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 10:00:59 12,65 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

0083 - LIVRO ATA DE 200 PÁGINAS
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 22:17:15 28,35 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

19/07/2021 - 12:53:40 31,20 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 14:59:00 16,80 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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21/07/2021 - 16:15:48 35,64 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:35 24,50 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:10:02 24,65 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:09:59 50,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:02:51 23,00 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 22:12:23 8,03 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 22:25:57 28,35 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 04:15:26 25,30 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 05:55:36 19,80 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51
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22/07/2021 - 08:04:31 13,20 (proposta) 17.433.114/0001-28 - DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:52:14

22/07/2021 - 08:35:16 13,75 (proposta) 38.056.561/0001-85 - C R DE
OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:37:14

23/07/2021 - 09:06:44 23,27 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:07:46 21,05 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:10:02 17,28 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:10:21 19,85 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:10:49 18,98 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:12:25 18,99 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 09:15:03 13,74 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

0084 - LIVRO DE REGISTRO ESPECÍFICO PARA PSICOTRÓPICOS
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 22:19:12 52,05 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 16:16:13 110,54 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:34 37,50 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45
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21/07/2021 - 19:10:27 39,65 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:10:08 50,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:03:25 14,50 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 22:26:42 52,05 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
12:55:11

22/07/2021 - 04:16:01 44,70 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:06:44 35,62 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:07:54 65,29 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:10:09 27,79 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:10:32 36,44 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:11:04 33,53 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:12:38 34,87 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
12:55:11
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0085 - LIGA ELÁSTICA 120 UNIDADES
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 22:20:36 4,02 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

19/07/2021 - 12:54:31 10,20 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 16:16:34 4,86 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:34 10,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:10:54 14,60 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:10:49 15,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:03:54 4,50 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 22:27:45 4,02 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 04:16:26 19,98 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20
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22/07/2021 - 08:05:14 4,32 (proposta) 17.433.114/0001-28 - DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:52:14

22/07/2021 - 08:21:45 3,50 (proposta) 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Válido

22/07/2021 - 08:35:44 4,50 (proposta) 38.056.561/0001-85 - C R DE
OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:37:14

23/07/2021 - 09:06:44 9,50 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:08:02 2,87 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:10:14 10,23 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:10:46 2,81 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:11:36 14,99 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:12:48 2,69 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

0086 - MARCA TEXTO CORES VARIADAS CAIXA COM 12 UNIDADES
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 22:21:26 38,77 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

19/07/2021 - 12:55:05 24,96 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 14:58:59 11,23 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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21/07/2021 - 16:16:57 31,57 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:34 21,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:11:19 48,65 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:12:59 50,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:04:41 23,88 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 22:13:34 22,24 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 22:28:29 38,75 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 04:16:54 21,50 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 05:56:17 12,36 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51
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22/07/2021 - 08:05:35 24,04 (proposta) 17.433.114/0001-28 - DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:52:14

22/07/2021 - 08:22:09 25,00 (proposta) 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Válido

22/07/2021 - 08:36:03 25,05 (proposta) 38.056.561/0001-85 - C R DE
OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:37:14

23/07/2021 - 09:06:44 19,95 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:08:13 18,65 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:10:20 34,10 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:10:57 27,14 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:11:51 16,13 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:12:57 25,96 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

0087 - FRASCOS PET 30ml COM VALVULA SPRAY
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 22:25:36 22,76 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 16:58:33 8,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:11:39 8,66 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04
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21/07/2021 - 20:13:15 10,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:05:31 0,80 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 22:14:34 15,64 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 22:29:16 22,75 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
12:55:37

22/07/2021 - 04:17:33 2,89 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:06:44 7,60 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:10:29 6,07 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:11:26 15,93 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:12:06 2,17 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:13:21 15,24 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
12:55:37

0088 - FRASCOS MÉDIOS PARA ÁLCOOL
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 22:30:43 5,85 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido
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21/07/2021 - 16:58:32 12,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:12:01 8,65 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:13:29 19,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:29:57 5,85 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
12:55:59

22/07/2021 - 04:18:28 4,82 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:06:44 11,40 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:10:36 6,06 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:11:37 4,10 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:12:19 3,62 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:13:33 3,92 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
12:55:59

0089 - PLACA DE ISOPOR 1,0X0,50 DE 05MM
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 22:36:36 4,35 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido
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21/07/2021 - 14:58:59 1,81 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

21/07/2021 - 16:17:31 3,02 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:31 1,80 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:12:21 3,66 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:13:42 10,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:06:36 1,90 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 22:30:36 4,35 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 04:18:57 3,27 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 05:56:50 2,25 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51

23/07/2021 - 09:08:29 1,78 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25
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23/07/2021 - 09:08:32 1,71 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:10:43 2,57 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:11:29 1,70 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:11:51 3,05 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:12:34 2,45 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:13:42 2,91 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 09:15:04 1,69 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

0090 - PLACA DE ISOPOR 1,0X0,50 DE 10MM
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 22:37:25 6,47 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 14:58:59 3,65 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

21/07/2021 - 16:17:54 5,94 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:30 3,60 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:12:45 6,85 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04
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21/07/2021 - 20:15:24 15,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:07:09 2,50 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 22:31:10 6,40 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 04:19:30 5,01 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 05:57:12 4,91 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51

23/07/2021 - 09:06:44 3,42 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:08:41 3,51 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:10:48 4,80 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:12:20 4,53 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:12:56 0,76 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:13:53 4,29 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido
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23/07/2021 - 09:15:04 3,41 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

0091 - PLACA DE ISOPOR 1,0X0,50 DE 15 MM
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 22:39:01 5,74 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 16:18:32 8,80 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:29 5,20 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:13:18 8,99 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:18:08 20,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:07:51 3,70 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 22:32:01 5,70 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
12:56:26

22/07/2021 - 04:20:06 7,01 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:08:04 4,94 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45
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23/07/2021 - 09:08:58 6,91 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:10:59 6,30 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:12:47 4,02 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:13:49 5,26 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:14:05 3,82 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
12:56:26

0092 - PLACA DE ISOPOR 1,0X0,50 DE 20MM
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 22:39:36 7,78 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 16:18:51 11,69 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:29 6,90 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:13:39 12,33 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:19:19 20,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20
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21/07/2021 - 22:08:29 4,80 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 22:32:48 7,75 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
12:56:51

22/07/2021 - 04:20:42 9,08 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:08:04 6,55 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:09:21 6,91 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:11:07 8,64 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:12:57 5,45 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:14:06 6,81 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:14:19 5,19 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
12:56:51

0093 - FOLHA DE E.V.A VARIAS CORES
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 22:42:49 3,97 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

19/07/2021 - 12:55:45 3,60 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 14:58:58 1,08 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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21/07/2021 - 16:19:12 4,02 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:29 2,20 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:14:01 4,68 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:19:23 20,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:09:00 1,45 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 22:15:33 3,11 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 22:33:29 3,97 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 04:21:08 4,35 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 05:57:54 1,70 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51
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22/07/2021 - 08:13:24 10,00 (proposta) 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:22:02

22/07/2021 - 08:23:07 1,35 (proposta) 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Válido

23/07/2021 - 09:08:04 2,09 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:09:05 3,10 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:22:02

23/07/2021 - 09:09:34 2,37 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:11:14 3,28 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:12:44 1,07 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:13:07 2,78 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:14:27 3,23 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:14:29 2,66 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 09:16:21 1,06 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:17:48 1,05 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:18:05 1,04 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 09:20:04 1,03 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:20:22 1,02 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

0094 - FOLHA DE E.V.A VARIAS CORES COM GLITER
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 22:46:10 5,54 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 16:19:35 8,91 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:28 5,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:14:31 9,99 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:19:25 20,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:09:27 5,00 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 22:16:08 6,44 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36
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21/07/2021 - 22:38:37 5,54 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
12:57:15

22/07/2021 - 04:21:33 7,42 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 05:58:16 7,36 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51

22/07/2021 - 08:13:46 15,00 (proposta) 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:22:02

22/07/2021 - 08:23:31 4,80 (proposta) 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Válido

23/07/2021 - 09:08:05 4,75 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:09:18 6,43 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:22:02

23/07/2021 - 09:09:42 5,26 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:11:20 7,00 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:12:57 4,74 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:13:17 3,88 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido
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23/07/2021 - 09:13:38 3,87 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:14:19 3,86 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:14:39 3,71 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
12:57:15

23/07/2021 - 09:15:02 5,57 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:16:38 3,70 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

0095 - PASTA ABA PLÁSTICA COM ELÁSTICO, OFICIO 40MM – CORES VARIADAS
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 22:47:07 6,75 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 14:58:57 2,91 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

21/07/2021 - 16:20:07 7,84 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:27 2,99 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45
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21/07/2021 - 19:14:55 4,89 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:19:31 20,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:10:01 5,00 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 22:18:04 6,76 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 22:39:16 6,70 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 04:22:10 7,85 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 05:58:55 7,36 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51

22/07/2021 - 06:37:22 6,00 (proposta) 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

22/07/2021 - 08:24:01 4,00 (proposta) 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Válido
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23/07/2021 - 09:08:05 2,86 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:09:49 4,63 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:11:29 3,43 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:13:32 2,85 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:13:35 4,73 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:13:36 2,84 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:14:51 4,49 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 09:15:15 5,89 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:16:21 2,83 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

0096 - PASTA C ABA DIVERSAS CORES (PAPELÃO)
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 22:48:01 3,98 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 14:58:57 2,60 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

21/07/2021 - 16:20:28 3,92 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25
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21/07/2021 - 16:58:27 3,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:15:14 4,20 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:19:35 20,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:11:43 2,50 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 22:19:24 8,05 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 22:39:50 3,98 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 04:22:35 3,05 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 08:24:30 2,80 (proposta) 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Válido

23/07/2021 - 09:08:05 2,85 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:10:00 2,31 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:11:35 2,94 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04
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23/07/2021 - 09:11:51 2,30 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:13:46 2,79 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:15:02 2,67 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 09:15:36 2,29 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:16:21 2,28 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

0097 - PASTA SUSPENSA CARTÃO GRAMPO PLASTICO
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 22:49:04 4,68 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 16:20:51 5,39 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:27 3,70 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:15:30 2,96 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:19:38 20,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20
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21/07/2021 - 22:12:33 3,50 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 22:20:07 2,25 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 22:40:37 4,65 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 04:23:03 4,10 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 06:39:08 4,80 (proposta) 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

22/07/2021 - 08:24:57 3,00 (proposta) 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Cancelado - O fornecedor não encaminhou proposta readequada.
05/08/2021 12:40:57

23/07/2021 - 09:08:05 3,51 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:10:11 3,19 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:11:31 2,24 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:11:45 2,07 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04
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23/07/2021 - 09:13:19 2,06 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:13:58 3,28 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:15:10 2,00 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

23/07/2021 - 09:15:13 3,12 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 09:15:53 3,08 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:16:29 1,99 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:17:45 1,98 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

23/07/2021 - 09:18:30 1,97 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

0098 - PASTA POLIONDA
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 22:49:40 7,28 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

PR2021.05_CLHO-01305 - Pág 2903



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/08/2021 às 10:52:08.
Página 404 de 666

21/07/2021 - 16:21:13 9,78 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:27 4,20 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:15:48 4,65 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:19:41 20,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:13:04 6,00 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 22:41:24 7,20 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 04:23:42 14,12 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 08:25:25 6,50 (proposta) 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Válido

22/07/2021 - 08:44:34 5,90 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

23/07/2021 - 09:10:17 5,78 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25
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23/07/2021 - 09:11:23 4,19 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:11:26 3,99 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:11:39 3,98 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:11:53 3,26 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:13:14 3,25 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:14:09 5,10 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:15:29 4,82 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 09:16:08 10,59 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

0099 - PASTA COM ELASTICO EM PLASTICO
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 22:50:19 6,14 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido
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21/07/2021 - 16:21:30 4,49 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:26 3,99 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:16:12 4,20 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:19:50 20,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:13:36 3,00 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 22:42:02 6,10 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 04:24:24 5,01 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 05:59:51 2,70 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51
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22/07/2021 - 08:06:16 3,90 (proposta) 17.433.114/0001-28 - DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:52:14

22/07/2021 - 08:25:49 4,50 (proposta) 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Válido

22/07/2021 - 08:37:03 4,06 (proposta) 38.056.561/0001-85 - C R DE
OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:37:14

22/07/2021 - 08:45:34 3,40 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

23/07/2021 - 09:08:05 3,79 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:10:26 2,65 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:11:17 2,64 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:12:00 2,94 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:14:29 4,30 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:15:38 4,09 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 09:15:51 2,63 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36
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23/07/2021 - 09:16:25 3,76 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:17:15 2,62 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:19:08 2,60 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:19:55 2,59 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:20:30 2,58 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:21:53 2,57 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

0100 - PASTA AZ
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 22:51:34 19,75 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 14:59:14 11,54 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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21/07/2021 - 16:21:46 22,88 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:26 16,50 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:16:44 14,24 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:19:57 20,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:14:18 14,20 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 22:20:41 19,96 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 22:43:08 19,70 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 04:24:52 8,99 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 06:00:27 14,56 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51
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22/07/2021 - 08:06:37 10,98 (proposta) 17.433.114/0001-28 - DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:52:14

22/07/2021 - 08:26:13 10,00 (proposta) 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Cancelado - O fornecedor não encaminhou proposta readequada.
05/08/2021 12:41:23

22/07/2021 - 08:37:25 11,43 (proposta) 38.056.561/0001-85 - C R DE
OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:37:14

23/07/2021 - 09:08:05 15,67 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:10:35 13,51 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:11:11 8,98 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:12:07 9,98 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:14:47 13,83 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:15:58 13,20 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 09:16:21 9,97 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:16:41 6,74 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:18:31 9,00 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Cancelado - O fornecedor não encaminhou proposta readequada.
05/08/2021 12:41:23
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23/07/2021 - 09:19:32 6,73 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

0101 - PASTA TRANSPARENTE OFICIO ABA DIVERSAS CORES
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 22:53:15 5,48 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 16:22:21 4,49 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:26 3,90 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:17:28 5,62 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:21:50 20,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:15:33 3,00 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 22:21:32 3,11 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 22:44:03 5,45 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido
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22/07/2021 - 04:25:25 4,98 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 06:01:01 3,00 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51

22/07/2021 - 08:26:40 2,80 (proposta) 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Cancelado - O fornecedor não encaminhou proposta readequada.
05/08/2021 12:41:43

23/07/2021 - 09:29:17 3,70 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:30:09 3,65 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 09:30:30 3,74 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:30:36 2,79 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

23/07/2021 - 09:30:44 3,94 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:30:59 2,65 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:35:32 2,64 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32
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23/07/2021 - 09:38:40 2,63 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:39:53 2,62 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:41:03 2,61 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:42:55 2,60 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:44:01 2,59 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:45:54 2,58 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32
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23/07/2021 - 09:46:08 2,57 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:46:26 2,56 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:47:04 2,55 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:47:32 2,54 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:47:47 2,53 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:48:17 2,52 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32
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23/07/2021 - 09:48:35 2,51 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:49:26 2,50 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:49:51 2,49 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:50:19 2,48 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:50:34 2,47 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:51:09 2,46 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32
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23/07/2021 - 09:51:28 2,45 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:52:01 2,44 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:53:10 2,43 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:54:02 2,42 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:54:48 2,41 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:55:35 2,40 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32
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23/07/2021 - 09:55:46 2,39 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:56:14 2,38 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:57:38 2,37 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:58:22 2,36 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:59:33 2,35 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:00:20 2,34 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32
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23/07/2021 - 10:00:53 2,33 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

0102 - PASTA CATALAGO C/50 ENVELOPE 500UND
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 22:54:14 15,36 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 16:22:38 30,21 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:26 21,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:17:47 20,68 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:23:42 40,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:16:06 17,00 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 22:22:07 46,00 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 22:44:56 15,36 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido
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22/07/2021 - 04:25:55 16,99 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 08:07:04 15,60 (proposta) 17.433.114/0001-28 - DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:52:14

22/07/2021 - 08:08:12 18,20 (proposta) 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

22/07/2021 - 08:27:13 16,00 (proposta) 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Válido

22/07/2021 - 08:37:47 16,25 (proposta) 38.056.561/0001-85 - C R DE
OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:37:14

23/07/2021 - 09:29:16 19,95 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:30:31 10,29 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 09:30:50 14,50 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:31:02 12,74 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:31:05 17,85 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

0103 - PASTA SANFONADA COM 12 REPARTIÇÕES
Data Valor CNPJ Situação
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18/07/2021 - 22:55:44 23,99 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 14:58:56 9,76 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

21/07/2021 - 16:22:54 44,62 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:26 26,90 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:18:07 14,96 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:24:02 50,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:16:38 23,50 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 22:22:43 24,04 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 22:45:35 24,00 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 04:26:27 26,99 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 06:01:41 17,61 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51
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23/07/2021 - 09:29:16 25,55 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:30:14 16,79 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:30:47 16,08 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 09:30:57 10,49 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:31:11 9,75 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:31:20 20,24 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:31:43 26,35 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:37:34 9,74 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:39:22 9,73 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:39:44 9,72 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 09:41:12 9,71 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:41:31 9,70 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:43:07 9,69 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:43:23 9,68 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:44:07 9,67 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:44:24 9,66 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:44:48 9,65 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:45:04 9,64 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 09:45:45 9,63 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:46:02 9,62 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:46:13 9,61 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:46:31 9,60 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:47:53 9,59 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:48:09 9,58 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:48:30 9,57 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:48:46 9,56 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 09:49:57 9,55 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:50:16 9,54 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:50:40 9,53 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:50:56 9,52 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:52:19 9,51 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:52:37 9,50 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:53:31 9,49 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:53:48 9,48 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 09:54:12 9,47 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:54:56 9,46 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:55:32 9,45 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:55:52 9,44 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:57:32 9,43 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:57:52 9,42 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:59:42 9,41 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:59:59 9,40 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 10:00:06 9,39 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:00:23 9,38 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 10:01:05 9,37 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:01:25 9,36 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 10:01:32 9,35 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:01:49 9,34 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 10:02:02 9,33 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:02:19 9,32 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 10:02:30 9,31 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:02:47 9,30 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 10:02:59 9,29 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:03:16 9,28 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 10:03:30 9,27 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:03:46 9,26 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 10:04:05 9,25 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:04:21 9,24 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 10:04:54 9,23 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:05:11 9,22 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 10:05:18 9,21 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:05:50 9,20 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 10:06:02 9,19 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:06:20 9,18 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 10:06:30 9,17 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:06:49 9,16 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 10:07:01 9,15 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:07:19 9,14 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 10:07:53 9,13 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:08:10 9,12 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 10:08:19 9,11 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:08:35 9,10 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 10:08:56 9,09 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:09:13 9,08 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 10:10:17 9,07 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:10:35 9,06 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 10:12:04 9,05 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:12:20 9,04 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

0104 - PANO MURIM
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 23:01:12 18,93 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 16:23:13 306,83 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:25 74,32 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:18:27 21,30 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:25:01 50,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20
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21/07/2021 - 22:17:44 7,50 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 22:46:54 18,93 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
12:57:50

22/07/2021 - 04:27:30 6,50 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:29:16 70,60 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:30:27 13,25 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:30:57 12,68 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
12:57:50

23/07/2021 - 09:31:05 14,93 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:31:59 181,23 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:35:17 6,49 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

0105 - PAPEL 40KG
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 23:02:00 2,62 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

19/07/2021 - 12:58:22 15,00 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34
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21/07/2021 - 16:23:29 2,28 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:25 1,25 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:18:52 2,50 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:25:06 50,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:18:22 1,00 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 22:23:28 2,99 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 22:47:31 2,62 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 04:28:00 0,60 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 08:07:31 9,00 (proposta) 17.433.114/0001-28 - DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:52:14
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22/07/2021 - 08:38:14 9,37 (proposta) 38.056.561/0001-85 - C R DE
OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:37:14

23/07/2021 - 09:29:16 1,18 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:30:44 1,83 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:31:06 1,76 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 09:31:11 1,75 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:32:06 1,35 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:39:12 0,59 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

0106 - PAPEL A4 180G C/100 FLS CORES VARIADAS
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 23:03:17 41,58 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 16:23:48 42,21 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:24 18,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:19:14 7,65 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04
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21/07/2021 - 20:25:15 50,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:18:59 16,50 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 22:48:09 41,58 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 04:28:53 115,25 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 06:02:33 14,29 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51

23/07/2021 - 09:29:17 17,10 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:29:53 7,64 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:30:53 29,11 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:31:22 27,86 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 09:31:44 7,00 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04
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23/07/2021 - 09:32:19 24,93 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:32:35 86,44 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:35:24 6,99 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

0107 - PAPEL ALMAÇO PAUTADO CX C/8X400 FLS
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 23:04:12 210,24 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 16:24:08 559,76 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:24 39,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:19:37 52,36 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:26:06 250,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20
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21/07/2021 - 22:19:33 60,00 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 22:24:43 699,20 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 22:48:41 210,20 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 04:29:28 60,00 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:29:46 38,99 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:29:52 38,58 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:31:04 147,17 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:31:44 140,83 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 09:31:52 36,70 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:31:57 37,05 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:32:27 330,63 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25
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23/07/2021 - 09:33:05 45,00 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:35:38 36,69 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

0108 - PAPEL CAMURÇA VARIAS CORES
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 23:04:54 1,44 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

19/07/2021 - 12:59:36 1,92 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 14:58:56 0,52 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

21/07/2021 - 16:24:42 1,51 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:24 1,20 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:19:56 2,63 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:26:17 10,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20
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21/07/2021 - 22:20:01 0,95 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 22:25:34 2,02 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 22:49:16 1,40 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 04:29:52 2,50 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 06:03:08 0,91 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51

22/07/2021 - 08:14:16 5,00 (proposta) 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:22:02

23/07/2021 - 09:29:17 1,14 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:30:55 1,39 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:22:02

23/07/2021 - 09:31:17 1,00 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:31:54 0,94 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 09:32:04 1,84 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:32:36 0,89 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25
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23/07/2021 - 09:33:23 1,88 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:39:02 0,51 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:39:23 0,50 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

0109 - PAPEL CARTÃO VARIAS CORES
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 23:05:37 1,55 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

19/07/2021 - 13:00:15 2,88 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 16:24:59 2,31 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:24 1,25 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:20:15 3,96 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:26:27 10,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20
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21/07/2021 - 22:20:31 1,25 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 22:26:22 2,00 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 22:49:56 1,50 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 04:30:21 1,54 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 06:03:44 1,00 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51

22/07/2021 - 06:42:59 8,55 (proposta) 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:29:17 1,18 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:31:29 1,09 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:32:04 1,01 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 09:32:12 2,78 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:32:46 1,37 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25
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23/07/2021 - 09:33:38 1,16 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:36:15 0,99 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

0110 - PAPEL CELOFANE
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 23:06:24 1,55 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 16:25:16 1,81 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:23 1,30 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:20:34 2,46 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:26:40 10,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:21:01 1,00 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 22:27:11 2,99 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 22:50:29 1,50 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido
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22/07/2021 - 04:31:08 7,30 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:29:17 1,23 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:31:38 1,09 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:32:17 1,01 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 09:32:24 1,71 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:32:54 1,07 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:33:52 5,48 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

0111 - PAPEL CREPOM VARIAS CORES
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 23:07:33 1,51 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

19/07/2021 - 13:01:16 2,40 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 14:58:55 0,59 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

21/07/2021 - 16:25:39 1,54 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:23 1,30 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45
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21/07/2021 - 19:21:01 2,98 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:33:35 10,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:21:51 1,00 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 22:34:09 2,99 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 22:51:20 1,50 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 04:31:59 2,50 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 08:14:36 5,00 (proposta) 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:22:02

23/07/2021 - 09:29:45 1,23 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:31:03 1,22 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:22:02

23/07/2021 - 09:31:58 1,06 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:32:27 1,01 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 09:32:33 2,09 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

PR2021.05_CLHO-01305 - Pág 2943



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/08/2021 às 10:52:08.
Página 444 de 666

23/07/2021 - 09:33:01 0,91 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:34:13 1,88 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

0112 - PAPEL DE SEDA CORES VARIADAS
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 23:08:08 1,35 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

19/07/2021 - 13:01:57 1,20 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 16:26:02 0,37 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:23 0,75 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:21:17 0,78 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:33:38 10,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:22:45 0,25 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32
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21/07/2021 - 22:35:03 2,30 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 22:51:53 1,35 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 04:32:23 5,10 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 06:44:52 2,10 (proposta) 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:29:44 0,71 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:32:06 0,95 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:32:37 0,90 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 09:32:38 0,55 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:33:10 0,22 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:34:26 3,83 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:36:32 0,21 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

0113 - PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 23:08:54 1,53 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido
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19/07/2021 - 13:02:30 1,60 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 14:58:54 0,68 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

21/07/2021 - 16:26:26 1,31 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:23 1,40 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:21:33 2,65 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:33:41 10,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:23:24 1,00 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 22:35:36 2,02 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 22:52:29 1,50 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 04:32:55 2,86 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:29:44 1,33 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45
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23/07/2021 - 09:32:16 1,07 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:32:45 1,86 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:32:45 1,01 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 09:33:21 0,77 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:35:15 2,15 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

0114 - PAPEL PARDO 66X99
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 23:09:33 2,13 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 16:26:44 1,44 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:23 1,20 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:21:57 3,25 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:33:45 10,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:23:56 1,00 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32
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21/07/2021 - 22:53:13 2,10 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 04:33:25 2,42 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:29:44 1,14 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:32:26 1,49 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:32:51 2,28 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:32:56 1,41 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 09:33:30 0,85 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:35:33 1,82 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:36:44 0,84 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

0115 - PAPEL HECTOGRÁFICO H 87 COM MATRIZ – CX COM 100 JOGOS – CX GRANDE COM 5 PASTAS
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 23:10:22 66,20 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 16:27:16 1.339,35 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:22 33,50 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45
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21/07/2021 - 19:22:23 138,96 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:33:48 800,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:25:07 500,00 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 22:53:56 66,20 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 04:33:58 91,80 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:30:05 33,49 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:30:09 32,82 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:32:58 46,34 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:33:01 97,41 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:33:06 44,35 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido
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23/07/2021 - 09:33:41 791,12 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:35:48 68,85 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

0116 - PAPEL SULFITE OFÍCIO 1, TAMANHO 216 X 355, RESMA COM 500 (QUINHENTAS) FLS, CX DE 10 RESMAS.
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 23:12:21 387,34 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 16:27:51 551,84 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:22 229,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:22:52 359,63 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:34:01 3.000,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:25:46 220,00 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 22:37:05 529,00 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 22:54:38 387,34 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido
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22/07/2021 - 04:37:54 260,00 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 06:49:03 359,00 (proposta) 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

22/07/2021 - 08:08:04 24,70 (proposta) 17.433.114/0001-28 - DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:52:14

22/07/2021 - 08:27:53 250,00 (proposta) 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Válido

22/07/2021 - 08:38:54 25,73 (proposta) 38.056.561/0001-85 - C R DE
OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:37:14

23/07/2021 - 09:29:48 217,55 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:30:18 24,69 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:33:15 252,10 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:33:17 27,15 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:33:41 272,00 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

PR2021.05_CLHO-01305 - Pág 2951



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/08/2021 às 10:52:08.
Página 452 de 666

23/07/2021 - 09:34:02 325,96 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:36:12 19,04 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:37:27 228,00 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Válido

23/07/2021 - 09:38:31 19,03 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

0117 - PAPEL SULFITE A4, TAMANHO 210 X 297, RESMA COM 500 (QUINHENTAS) FLS, CX DE 10 RESMAS.
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 23:13:23 346,64 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

19/07/2021 - 13:04:58 320,00 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 14:58:53 230,49 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

21/07/2021 - 16:28:22 441,47 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:22 229,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:23:20 225,65 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04
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21/07/2021 - 19:35:28 31,00 (proposta) 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:56:03

21/07/2021 - 20:34:12 400,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:26:51 200,00 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 22:38:32 345,00 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 22:55:40 346,64 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 04:39:04 260,00 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 06:05:36 24,27 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51

22/07/2021 - 06:50:35 229,00 (proposta) 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23
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22/07/2021 - 08:08:26 17,38 (proposta) 17.433.114/0001-28 - DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:52:14

22/07/2021 - 08:28:15 189,00 (proposta) 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 02/08/2021
16:53:42

22/07/2021 - 08:39:16 18,11 (proposta) 38.056.561/0001-85 - C R DE
OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:37:14

23/07/2021 - 09:29:46 217,55 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:30:25 17,37 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:33:41 188,80 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:33:42 242,65 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:34:03 242,70 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 09:34:11 260,77 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:36:46 188,70 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 02/08/2021
16:53:42
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23/07/2021 - 09:36:53 16,76 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:38:16 16,75 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

0118 - PAPEL CASCA DE OVO PCT C/50FLS
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 23:14:13 32,94 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 16:28:43 24,79 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:22 32,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:23:49 25,65 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:34:15 50,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:27:31 20,00 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32
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21/07/2021 - 22:39:25 52,90 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 22:56:20 32,94 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 04:39:52 24,16 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:29:47 30,40 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:30:31 19,99 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:33:48 17,98 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:33:51 23,06 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:34:14 22,07 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 09:34:17 14,64 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:34:56 23,03 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:37:09 18,12 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20
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23/07/2021 - 09:38:23 14,63 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:39:20 14,62 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

0119 - PAPEL CONTACT
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 23:15:03 56,35 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 16:29:00 113,89 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:21 18,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:24:13 41,32 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:34:28 30,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:28:25 19,00 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 22:56:52 56,35 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido
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22/07/2021 - 04:40:51 19,98 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:30:37 17,99 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:30:41 17,17 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:33:54 28,97 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:34:24 37,75 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 09:34:30 67,27 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:34:45 39,45 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:37:28 14,99 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:37:31 17,10 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

0120 - PAPEL DUPLA FACE VARIAS CORES
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 23:17:21 1,50 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 14:58:52 1,78 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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21/07/2021 - 16:29:13 1,44 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:21 1,70 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:24:31 3,10 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:34:43 10,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:28:51 1,00 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 22:40:47 9,43 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 22:57:30 1,50 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 04:41:28 0,95 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:29:46 1,61 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:34:01 2,17 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:34:35 1,01 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido
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23/07/2021 - 09:34:40 0,85 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:35:10 1,05 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:37:41 0,71 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

0121 - PERFURADOR DE PAPEL, PARA 2 (DOIS) FUROS, COM CAPACIDADE PARA 30 FLS
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 23:18:28 36,15 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

19/07/2021 - 13:05:56 41,60 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 14:58:51 55,60 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

21/07/2021 - 16:30:54 79,00 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:21 58,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:24:58 40,32 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:36:42 50,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:29:36 36,80 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32
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21/07/2021 - 22:41:59 25,81 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 22:58:34 36,15 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
12:58:23

22/07/2021 - 04:42:12 48,50 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 06:10:18 19,91 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51

22/07/2021 - 06:52:56 30,00 (proposta) 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

22/07/2021 - 08:28:44 27,00 (proposta) 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Válido

23/07/2021 - 09:30:47 55,10 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:34:24 28,26 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:34:46 24,22 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
12:58:23
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23/07/2021 - 09:34:49 19,90 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:34:58 46,66 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:35:34 25,31 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:38:02 36,38 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

0122 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE CAIXA COM 12 UND
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 23:19:47 32,09 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

19/07/2021 - 13:06:32 86,40 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 16:31:17 39,59 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:21 75,60 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:25:15 45,66 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04
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21/07/2021 - 20:36:50 50,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:30:17 42,00 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 22:42:41 30,15 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 22:59:02 32,00 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:46:17

22/07/2021 - 04:42:41 41,84 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 06:10:55 19,96 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51

22/07/2021 - 08:29:33 45,00 (proposta) 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Válido

23/07/2021 - 09:30:47 71,82 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:34:41 19,95 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20
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23/07/2021 - 09:34:55 21,44 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:46:17

23/07/2021 - 09:35:00 32,01 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:35:07 22,39 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:35:43 22,46 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:38:13 31,38 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

0123 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO AZUL
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 23:20:34 6,39 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

19/07/2021 - 13:08:29 25,00 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 14:58:51 1,42 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

21/07/2021 - 16:31:38 4,07 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:21 6,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:25:37 6,25 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04
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21/07/2021 - 20:37:21 10,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:30:57 5,00 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 22:43:13 3,57 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 22:59:43 6,35 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 04:43:09 8,50 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 06:11:23 2,26 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51

22/07/2021 - 06:56:36 5,65 (proposta) 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

22/07/2021 - 08:08:55 3,69 (proposta) 17.433.114/0001-28 - DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:52:14

22/07/2021 - 08:29:53 3,90 (proposta) 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Válido
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22/07/2021 - 08:39:49 3,85 (proposta) 38.056.561/0001-85 - C R DE
OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:37:14

23/07/2021 - 09:30:47 5,70 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:34:30 4,38 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:35:07 4,25 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 09:35:14 2,41 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:36:02 4,47 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:38:25 6,38 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:40:40 1,41 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:40:55 1,40 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

0124 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO PRETO
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 23:21:19 4,66 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

19/07/2021 - 13:08:57 25,00 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 14:58:50 1,42 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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21/07/2021 - 16:32:10 4,07 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:58:21 6,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:25:55 6,25 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:37:23 10,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:31:30 5,00 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 22:43:49 3,57 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 23:00:19 4,65 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 04:43:46 8,50 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 06:11:39 2,26 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51
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22/07/2021 - 06:57:10 5,65 (proposta) 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

22/07/2021 - 08:09:16 3,69 (proposta) 17.433.114/0001-28 - DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:52:14

22/07/2021 - 08:30:18 3,90 (proposta) 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Válido

22/07/2021 - 08:40:09 3,85 (proposta) 38.056.561/0001-85 - C R DE
OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:37:14

23/07/2021 - 09:30:46 5,70 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:34:34 4,38 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:35:18 3,12 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 09:35:21 2,41 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:36:10 3,26 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:38:40 6,38 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

0125 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO VERMELHO
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 23:22:04 6,67 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido
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19/07/2021 - 13:09:38 25,00 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 14:58:50 1,42 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

21/07/2021 - 16:32:28 3,97 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:59:26 6,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:26:14 6,25 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:37:27 10,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:32:10 5,00 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 22:44:21 3,57 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 23:00:52 6,65 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 04:44:23 8,50 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20
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22/07/2021 - 06:11:57 2,26 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51

22/07/2021 - 06:57:39 5,65 (proposta) 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

22/07/2021 - 08:09:32 3,69 (proposta) 17.433.114/0001-28 - DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:52:14

22/07/2021 - 08:30:40 3,90 (proposta) 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Válido

22/07/2021 - 08:40:32 3,85 (proposta) 38.056.561/0001-85 - C R DE
OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:37:14

23/07/2021 - 09:30:46 5,70 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:34:39 4,38 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:35:26 4,46 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 09:35:27 2,34 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:36:30 4,67 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

PR2021.05_CLHO-01305 - Pág 2970



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/08/2021 às 10:52:08.
Página 471 de 666

23/07/2021 - 09:38:53 6,38 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:40:51 1,41 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:41:08 1,40 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:42:28 2,30 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

0126 - PINCEL PARA PINTURA REDONDO Nº 10 C/12 UND
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 23:22:37 5,40 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 16:32:50 35,68 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:59:25 3,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:26:36 36,21 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04
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21/07/2021 - 20:37:43 40,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:32:50 21,60 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 22:45:10 64,40 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 23:01:29 4,35 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:46:59

22/07/2021 - 04:44:48 8,60 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 08:09:52 24,48 (proposta) 17.433.114/0001-28 - DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:52:14

22/07/2021 - 08:40:54 25,50 (proposta) 38.056.561/0001-85 - C R DE
OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:37:14

23/07/2021 - 09:34:31 2,99 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20
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23/07/2021 - 09:34:34 2,85 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:34:46 25,38 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:35:33 21,07 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:35:40 2,91 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:46:59

23/07/2021 - 09:36:39 3,78 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:39:06 6,45 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

0127 - PINCEL ATÔMICO COLOR 1100 - P: TINTA AZUL – CX COM 12 UND
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 23:23:15 62,24 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

19/07/2021 - 13:11:07 80,00 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 16:33:20 39,59 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:59:23 75,60 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:26:57 45,10 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04
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21/07/2021 - 20:38:03 40,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:33:33 40,80 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 22:48:46 32,41 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 23:02:18 62,20 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:47:28

22/07/2021 - 04:45:16 14,40 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 06:12:41 32,41 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51

22/07/2021 - 07:00:24 36,00 (proposta) 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

22/07/2021 - 08:10:10 28,80 (proposta) 17.433.114/0001-28 - DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:52:14
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22/07/2021 - 08:31:10 60,00 (proposta) 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Válido

23/07/2021 - 09:30:47 71,82 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:34:20 14,39 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:34:53 31,62 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:35:40 23,39 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:36:10 41,67 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:47:28

23/07/2021 - 09:36:51 43,57 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:37:37 43,56 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:39:23 10,80 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:41:01 10,79 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20
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23/07/2021 - 09:42:49 22,90 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

0128 - PINCEL ATÔMICO COLOR 1100 - P: TINTA PRETO – CX COM 12 UND
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 23:24:04 62,24 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

19/07/2021 - 13:11:35 80,00 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 16:33:47 39,59 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:59:22 75,60 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:27:12 45,10 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:38:15 120,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:34:35 40,80 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 22:49:26 32,41 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36
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21/07/2021 - 23:03:04 62,20 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:47:53

22/07/2021 - 04:45:57 15,92 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 06:13:06 32,41 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51

22/07/2021 - 07:01:17 35,00 (proposta) 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

22/07/2021 - 08:10:37 28,80 (proposta) 17.433.114/0001-28 - DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:52:14

22/07/2021 - 08:31:38 60,00 (proposta) 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Válido

23/07/2021 - 09:30:47 71,82 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:34:12 15,91 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20
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23/07/2021 - 09:35:11 31,62 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:35:47 23,39 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:36:24 41,67 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:47:53

23/07/2021 - 09:37:56 43,56 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:39:45 11,94 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:41:21 11,93 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

0129 - PINCEL ATÔMICO COLOR 1100 - P : TINTA VERDE – CX COM 12 UND
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 23:24:54 62,24 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

19/07/2021 - 13:12:23 80,00 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 16:34:38 39,59 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:59:22 75,60 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45
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21/07/2021 - 19:27:35 45,10 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:38:31 120,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:35:19 40,80 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 22:50:05 32,41 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 23:03:45 62,20 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:48:21

22/07/2021 - 04:46:27 14,92 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 06:13:40 32,41 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51

22/07/2021 - 07:03:21 36,50 (proposta) 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

22/07/2021 - 08:32:03 60,00 (proposta) 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Válido
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23/07/2021 - 09:30:47 71,82 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:34:05 14,91 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:35:18 31,62 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:36:05 23,39 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:36:41 41,67 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:48:21

23/07/2021 - 09:38:07 43,56 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:40:02 11,19 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:41:30 11,18 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

0130 - PINCEL ATÔMICO COLOR 1100 - P: TINTA VERMELHO – CX COM 12 UND
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 23:26:46 62,24 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido
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19/07/2021 - 13:12:49 80,00 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 16:35:09 39,59 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:59:22 75,60 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:27:50 45,10 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:38:44 130,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:35:55 40,80 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 22:50:51 32,41 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 23:04:32 62,20 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 04:46:57 15,92 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20
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22/07/2021 - 06:14:15 32,41 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51

22/07/2021 - 07:03:42 36,00 (proposta) 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

22/07/2021 - 08:10:55 28,44 (proposta) 17.433.114/0001-28 - DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:52:14

22/07/2021 - 08:32:26 60,00 (proposta) 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Válido

22/07/2021 - 08:41:19 29,62 (proposta) 38.056.561/0001-85 - C R DE
OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:37:14

23/07/2021 - 09:30:47 71,82 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:33:49 15,91 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:35:22 31,62 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04
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23/07/2021 - 09:36:12 23,39 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:36:51 41,67 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 09:40:23 11,94 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:41:40 11,93 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

0131 - PINCEL RETROPROJETOR
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 23:29:22 54,45 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 16:35:36 6,03 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:59:20 6,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:28:21 7,65 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:41:52 20,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20
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21/07/2021 - 22:38:20 4,00 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 22:51:37 1,96 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 23:08:54 55,00 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:50:05

22/07/2021 - 04:48:03 5,15 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 06:14:43 2,03 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51

23/07/2021 - 09:31:21 5,70 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:33:56 1,95 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:35:23 1,94 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

23/07/2021 - 09:35:28 5,36 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04
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23/07/2021 - 09:36:18 3,56 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:37:12 36,85 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:50:05

23/07/2021 - 09:38:50 38,12 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:40:51 3,86 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

0132 - PISTOLA P/ COLA QUENTE TAM. GRANDE
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 23:30:15 37,79 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

19/07/2021 - 13:13:45 51,20 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 14:58:49 21,62 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

21/07/2021 - 16:35:53 46,65 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:59:20 39,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:28:41 29,66 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:41:55 40,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20
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21/07/2021 - 22:38:50 24,00 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 22:52:16 40,55 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 23:09:36 37,75 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 04:48:31 32,90 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 06:15:05 14,29 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51

22/07/2021 - 07:06:04 23,00 (proposta) 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

22/07/2021 - 08:11:21 25,20 (proposta) 17.433.114/0001-28 - DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:52:14

22/07/2021 - 08:32:59 25,00 (proposta) 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Válido

22/07/2021 - 08:41:55 26,75 (proposta) 38.056.561/0001-85 - C R DE
OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:37:14

23/07/2021 - 09:31:21 37,05 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45
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23/07/2021 - 09:33:41 14,28 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:35:34 20,79 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:36:27 27,55 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:37:28 25,29 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 09:38:59 26,45 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:39:38 20,78 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:41:05 24,68 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

0133 - PISTOLA P/ COLA QUENTE TAM. PEQUENO
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 23:30:49 28,80 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

19/07/2021 - 13:14:15 36,80 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 14:58:49 15,75 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

21/07/2021 - 16:36:10 31,21 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:59:20 25,50 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45
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21/07/2021 - 19:29:00 21,23 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:41:57 30,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:39:27 18,50 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 22:53:23 28,64 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 23:10:19 28,80 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 04:49:00 23,89 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 06:15:35 14,29 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51

22/07/2021 - 07:07:25 16,00 (proposta) 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23
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22/07/2021 - 08:11:44 14,40 (proposta) 17.433.114/0001-28 - DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:52:14

22/07/2021 - 08:33:23 18,00 (proposta) 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Válido

22/07/2021 - 08:42:14 15,00 (proposta) 38.056.561/0001-85 - C R DE
OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:37:14

23/07/2021 - 09:31:21 24,22 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:33:34 14,28 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:35:40 14,88 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:36:34 18,44 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:37:37 19,30 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 09:39:09 20,16 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:39:37 14,27 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 09:40:10 14,26 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:40:27 14,25 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:40:39 14,24 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:40:55 14,23 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:41:15 14,22 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:41:26 17,92 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:41:29 14,21 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:41:45 14,20 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:42:11 14,19 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:42:28 14,18 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 09:42:44 14,17 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:43:01 14,16 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:43:31 14,15 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:43:47 14,14 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:44:11 14,13 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:44:27 14,12 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:44:37 13,11 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:44:55 13,10 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 09:45:12 13,09 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:45:29 13,08 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:45:41 13,06 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:45:57 13,05 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:46:13 13,04 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:46:18 13,03 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:46:34 13,02 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:46:44 13,01 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:47:01 13,00 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:47:58 12,99 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:48:14 12,98 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 09:48:27 12,97 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:48:44 12,96 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:49:36 12,95 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:49:52 12,94 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:50:05 12,93 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:50:21 12,92 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:50:44 12,91 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:50:50 12,90 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:51:06 12,89 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:51:18 12,87 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20
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23/07/2021 - 09:51:21 12,88 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 09:51:37 12,86 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:52:06 12,85 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:52:24 12,84 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:52:42 12,83 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:52:59 12,82 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:54:21 12,81 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:54:56 12,80 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:55:24 12,79 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:55:41 12,78 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 09:55:59 12,77 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:56:18 12,76 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:57:25 12,75 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:57:41 12,74 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:57:57 12,73 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:58:15 12,72 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:59:50 12,70 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:00:10 12,69 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 10:00:48 12,68 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:01:06 12,67 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 10:01:27 12,65 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:01:46 12,64 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 10:01:55 12,63 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:02:13 12,62 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 10:02:24 12,61 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:02:41 12,60 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

PR2021.05_CLHO-01305 - Pág 2996



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/08/2021 às 10:52:08.
Página 497 de 666

23/07/2021 - 10:02:54 12,59 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:03:12 12,58 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 10:03:25 12,57 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:03:43 12,56 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 10:04:09 12,55 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:04:26 12,54 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 10:04:44 12,53 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:05:02 12,52 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 10:05:23 12,51 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:05:50 12,50 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 10:06:07 12,49 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

0134 - PINTURA DE DEDO 6 CORES
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 23:31:38 12,95 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 16:36:26 7,84 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:59:19 4,50 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:29:16 12,65 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:42:00 20,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

PR2021.05_CLHO-01305 - Pág 2998



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/08/2021 às 10:52:08.
Página 499 de 666

21/07/2021 - 22:39:57 2,90 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 22:54:04 6,10 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 23:11:14 12,95 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 04:49:46 6,03 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 06:16:24 4,24 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51

23/07/2021 - 09:31:21 4,27 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:33:29 2,89 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:35:45 8,87 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:36:40 4,63 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:37:49 8,68 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 09:39:20 9,07 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido
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0135 - PORTA CANETAS
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 23:32:33 22,61 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 16:36:45 15,68 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:59:19 17,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:29:37 15,63 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:42:02 20,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:40:28 15,00 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 22:55:10 20,03 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 23:12:00 22,60 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 04:50:08 12,86 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 07:09:56 16,80 (proposta) 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23
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22/07/2021 - 08:12:08 9,42 (proposta) 17.433.114/0001-28 - DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:52:14

22/07/2021 - 08:33:48 10,00 (proposta) 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 02/08/2021
17:01:10

22/07/2021 - 08:42:33 9,81 (proposta) 38.056.561/0001-85 - C R DE
OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:37:14

23/07/2021 - 09:31:21 16,15 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:33:23 9,41 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:35:52 10,96 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:37:03 9,26 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:38:00 15,14 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 09:39:43 15,83 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido
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23/07/2021 - 09:40:03 9,25 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:41:47 9,65 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

0136 - PORTA CARIMBO
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 23:33:24 26,55 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 14:58:47 8,09 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

21/07/2021 - 16:37:03 23,78 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:59:18 32,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:29:58 16,98 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:42:04 25,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:41:21 14,30 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32
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21/07/2021 - 22:56:44 16,79 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 23:12:38 26,50 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 04:50:38 10,99 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 08:34:16 13,00 (proposta) 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Válido

23/07/2021 - 09:31:22 30,40 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:33:02 8,08 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:35:58 11,90 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:37:10 14,05 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:38:12 17,76 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 09:39:37 8,07 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:39:51 18,59 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:40:16 8,06 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:40:34 8,05 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 09:40:45 8,04 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:41:00 8,03 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:42:03 8,24 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:42:14 8,02 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:42:34 8,01 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:42:53 8,00 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:43:08 7,99 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:43:29 7,98 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:43:45 7,97 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 09:43:57 7,96 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:44:13 7,95 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:44:30 7,94 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:44:46 7,93 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:45:53 7,92 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:46:09 7,91 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:46:25 7,90 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:46:42 7,89 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 09:48:22 7,88 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:48:37 7,87 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:49:15 7,86 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:49:37 7,85 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:50:11 7,84 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:50:27 7,83 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:50:55 7,82 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:51:14 7,81 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 09:51:37 7,80 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:51:53 7,79 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

0137 - CAIXA CORRESPONDÊNCIA
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 23:34:06 89,72 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 16:37:22 38,55 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:59:18 45,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:30:31 58,63 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:42:06 40,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:41:53 61,10 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 23:13:18 88,90 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 02/08/2021
17:58:36
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22/07/2021 - 04:51:14 51,10 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 08:12:30 62,78 (proposta) 17.433.114/0001-28 - DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:52:14

22/07/2021 - 08:17:20 100,00 (proposta) 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:22:02

22/07/2021 - 08:34:57 39,00 (proposta) 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 02/08/2021
17:01:41

22/07/2021 - 08:42:51 65,40 (proposta) 38.056.561/0001-85 - C R DE
OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:37:14

22/07/2021 - 08:49:13 22,15 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

23/07/2021 - 09:31:22 42,75 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:31:58 22,14 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:33:39 89,71 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:22:02
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23/07/2021 - 09:35:51 22,12 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

23/07/2021 - 09:36:05 41,10 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:36:18 22,11 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:36:38 22,10 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

23/07/2021 - 09:37:37 22,77 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:38:21 59,56 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 02/08/2021
17:58:36

23/07/2021 - 09:39:54 22,09 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:40:03 62,80 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:41:06 22,05 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36
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23/07/2021 - 09:42:04 22,04 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:42:50 22,00 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

23/07/2021 - 09:43:09 21,99 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:44:15 21,98 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

23/07/2021 - 09:44:23 21,97 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:44:47 21,95 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36
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23/07/2021 - 09:45:23 21,94 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:46:18 21,90 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

23/07/2021 - 09:48:15 21,88 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:50:04 21,85 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

23/07/2021 - 09:50:18 21,84 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:50:38 21,80 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36
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23/07/2021 - 09:51:01 21,79 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:52:58 21,75 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

0138 - PRANCHETA EM MADEIRA
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 23:34:48 10,35 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 16:37:38 10,15 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:59:18 7,20 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:31:02 19,66 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:42:09 10,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:42:25 7,80 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 23:14:01 10,30 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido
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22/07/2021 - 04:51:41 9,99 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 08:19:42 30,00 (proposta) 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:22:02

22/07/2021 - 08:49:38 8,05 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

23/07/2021 - 09:31:51 7,19 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:31:54 7,15 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:33:08 7,14 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:33:16 6,91 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:33:47 19,65 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:22:02
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23/07/2021 - 09:36:11 13,78 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:36:24 6,90 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:36:28 6,84 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:37:34 6,80 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

23/07/2021 - 09:37:46 5,99 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:40:14 7,25 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:40:23 5,98 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

0139 - PRANCHETA EM ACRILICO
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 23:35:27 16,13 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 16:37:55 27,40 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25
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21/07/2021 - 16:59:18 7,20 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:31:26 22,36 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:42:11 50,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:43:04 16,00 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 23:14:55 16,10 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
12:59:00

22/07/2021 - 04:52:04 32,86 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 07:13:30 19,00 (proposta) 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

22/07/2021 - 08:18:37 80,00 (proposta) 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:22:02

22/07/2021 - 08:35:26 32,00 (proposta) 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Válido

22/07/2021 - 08:47:34 20,01 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36
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23/07/2021 - 09:31:46 7,19 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:31:49 7,13 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:33:13 7,12 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:33:23 6,84 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:34:00 15,99 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:22:02

23/07/2021 - 09:36:09 6,83 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:36:30 15,67 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04
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23/07/2021 - 09:38:21 16,18 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:38:49 10,79 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
12:59:00

23/07/2021 - 09:40:22 11,29 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:41:47 10,75 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:42:48 24,65 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

0140 - PORTA OBJETO
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 23:36:07 22,52 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 14:58:47 6,83 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

21/07/2021 - 16:38:14 12,36 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:59:08 17,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:31:45 18,63 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04
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21/07/2021 - 20:42:14 20,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:43:49 16,55 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 22:59:48 115,00 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 23:15:37 22,50 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 04:52:42 10,72 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 08:21:06 30,00 (proposta) 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:22:02

22/07/2021 - 08:35:50 12,00 (proposta) 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Válido

23/07/2021 - 09:31:22 16,15 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:31:38 6,82 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:34:13 22,49 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:22:02
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23/07/2021 - 09:36:36 13,06 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:38:29 7,30 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:39:01 15,08 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 09:39:38 6,81 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:40:30 6,80 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:40:36 15,76 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:40:52 6,79 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:42:17 6,78 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:42:34 6,77 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:43:08 8,04 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:43:18 6,76 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20
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23/07/2021 - 09:43:35 6,75 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:43:49 6,74 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:44:05 6,73 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:44:17 6,72 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:44:33 6,71 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:45:31 6,70 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:45:49 6,69 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:46:03 6,68 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:46:20 6,67 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 09:47:14 6,66 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:47:30 6,65 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:47:58 10,00 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Válido

23/07/2021 - 09:48:04 6,64 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:48:20 6,63 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:48:51 6,62 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:49:07 6,61 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:49:21 6,60 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:49:39 6,59 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 09:50:23 6,58 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:50:40 6,57 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:51:07 6,56 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:51:23 6,55 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 09:51:55 6,54 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:52:13 6,53 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

0141 - QUADRO DE AVISO (MURAL)
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 23:39:11 316,40 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

19/07/2021 - 13:15:02 184,00 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

19/07/2021 - 17:06:58 1.000,00 (proposta) 28.207.226/0001-87 - GEINE H C
CUNHA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 16:41:15 129,30 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25
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21/07/2021 - 16:59:08 113,85 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:33:42 77,89 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:42:49 120,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:44:41 95,00 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 23:00:41 172,50 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 23:16:57 315,80 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 04:53:21 23,50 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 08:36:21 130,00 (proposta) 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Válido

23/07/2021 - 09:51:45 108,15 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:52:12 221,48 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:52:17 211,59 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 09:52:21 76,37 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25
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23/07/2021 - 09:52:50 54,60 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:55:07 23,49 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

0142 - RECARGA DE PINCEL ATÔMICO 37ML – COR: AZUL – CX COM 12 UND
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 23:40:39 44,08 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

19/07/2021 - 13:15:40 115,20 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 16:41:55 86,76 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:59:08 51,60 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:34:07 60,69 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:43:17 100,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20
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21/07/2021 - 22:45:26 27,60 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 23:01:37 125,81 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 23:17:49 44,00 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
12:59:38

22/07/2021 - 04:54:31 152,90 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 08:36:43 78,00 (proposta) 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Válido

23/07/2021 - 09:51:45 49,02 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:52:21 39,86 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:52:27 29,48 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
12:59:38

23/07/2021 - 09:52:38 51,24 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:52:49 114,68 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:52:57 42,54 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04
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23/07/2021 - 10:00:20 27,59 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:00:54 27,58 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 10:01:14 27,56 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:01:44 24,55 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 10:02:10 24,54 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:03:36 24,50 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32
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23/07/2021 - 10:03:59 24,49 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

0143 - RECARGA DE PINCEL ATÔMICO 37ML – COR:PRETO – CX COM 12 UND
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 23:41:31 44,06 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

19/07/2021 - 13:16:27 115,20 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 16:42:29 86,76 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:59:08 51,60 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:34:44 60,69 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:43:31 200,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:46:04 27,60 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32
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21/07/2021 - 23:02:20 125,81 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 23:18:53 44,00 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:01:14

22/07/2021 - 04:55:25 152,90 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 08:37:19 42,00 (proposta) 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Válido

23/07/2021 - 09:51:45 49,02 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:52:31 30,84 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:52:40 29,48 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:01:14

23/07/2021 - 09:52:47 51,24 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:53:02 42,54 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:53:14 114,68 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 10:00:27 27,59 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20
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23/07/2021 - 10:01:10 27,58 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 10:01:21 27,56 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:01:35 27,55 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 10:02:17 27,54 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:03:50 27,53 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 10:04:14 27,52 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

0144 - RECARGA DE PINCEL ATÔMICO 37ML – COR: VERMELHO – CX COM 12 UND
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 23:43:25 44,08 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido
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19/07/2021 - 13:17:27 115,20 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 16:43:07 86,76 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:59:07 51,60 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:35:03 60,69 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:43:47 200,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:46:52 27,60 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 23:03:22 125,81 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 23:19:33 44,00 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 04:55:47 152,90 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 08:37:55 42,00 (proposta) 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Válido

23/07/2021 - 09:51:46 49,02 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45
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23/07/2021 - 09:52:45 30,86 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:52:55 29,48 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 09:52:58 51,24 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:53:16 42,54 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:53:28 114,68 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 10:00:34 27,59 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:01:26 27,58 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 10:01:41 27,56 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:01:54 27,55 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32
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23/07/2021 - 10:02:37 27,54 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:03:59 24,53 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 10:04:20 24,52 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

0145 - RECARGA DE PINCEL ATÔMICO 37ML -COR: VERDE- CX C 12 UND
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 23:44:24 44,08 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

19/07/2021 - 13:17:58 115,20 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 16:43:42 86,76 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:59:07 51,60 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:35:38 60,69 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04
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21/07/2021 - 20:44:11 600,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:47:41 27,60 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 23:04:06 128,81 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 23:20:31 44,00 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:01:55

22/07/2021 - 04:56:19 152,90 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 08:38:17 42,00 (proposta) 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Válido

23/07/2021 - 09:51:46 49,02 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:53:05 51,24 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:53:06 29,48 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:01:55

23/07/2021 - 09:53:11 30,86 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:53:23 42,54 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04
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23/07/2021 - 09:53:35 114,68 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 10:00:38 27,59 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:02:08 27,55 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 10:02:47 27,54 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:04:07 27,53 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 10:04:24 27,52 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

0146 - REGUA PLASTICA 20CM CRISTAL
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 23:45:09 0,89 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido
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19/07/2021 - 13:18:28 3,60 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 16:44:00 1,47 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:59:07 1,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:35:56 0,70 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:44:39 10,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:48:52 0,50 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 23:04:36 2,69 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 23:21:09 0,90 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 04:56:52 2,86 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 08:38:36 0,75 (proposta) 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Válido

23/07/2021 - 09:51:46 0,95 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45
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23/07/2021 - 09:53:12 0,87 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:53:16 0,60 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 09:53:23 0,62 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:53:29 0,49 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:53:52 2,15 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:54:40 0,48 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

0147 - REGUA PLASTICA 30CM CRISTAL
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 23:45:53 5,28 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

19/07/2021 - 13:18:53 4,80 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 16:44:20 2,01 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:59:07 1,25 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:36:41 1,50 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04
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21/07/2021 - 20:44:51 10,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:49:24 0,80 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 23:05:02 1,66 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 23:21:51 5,25 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 04:57:48 3,86 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 06:17:22 0,70 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51

22/07/2021 - 07:16:04 1,00 (proposta) 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

22/07/2021 - 08:13:15 1,80 (proposta) 17.433.114/0001-28 - DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:52:14

22/07/2021 - 08:39:13 7,00 (proposta) 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Válido
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22/07/2021 - 08:43:37 1,87 (proposta) 38.056.561/0001-85 - C R DE
OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:37:14

23/07/2021 - 09:51:46 1,18 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:52:39 0,68 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:53:19 1,19 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:53:32 3,70 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:53:36 1,05 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:53:42 3,52 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 09:54:05 2,90 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:54:52 0,67 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

0148 - REGUA PLASTICA 50CM CRISTAL
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 23:46:29 3,33 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

19/07/2021 - 13:19:21 10,40 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 14:58:46 3,59 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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21/07/2021 - 16:44:39 6,26 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:59:06 5,50 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:37:10 3,00 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:45:05 10,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:49:54 3,00 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 23:05:35 14,17 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 23:23:14 3,30 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 04:58:26 12,38 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 06:17:59 3,43 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51
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22/07/2021 - 07:16:41 2,20 (proposta) 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:51:46 5,22 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:53:26 3,70 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:53:42 2,33 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:53:51 2,10 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:54:11 2,21 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 10:00:03 2,99 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 10:00:41 2,09 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

0149 - SACO DECORATIVO TRANSPARENTE C/100 UND
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 23:47:11 19,75 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 16:45:02 75,70 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:59:06 38,40 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45
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21/07/2021 - 19:37:29 29,68 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:45:23 20,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:50:32 35,00 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 23:23:55 19,70 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:02:23

22/07/2021 - 04:59:32 18,00 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:51:46 36,48 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:53:37 44,72 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:53:58 20,81 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:54:22 9,29 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:54:36 13,20 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:02:23
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23/07/2021 - 10:00:49 9,28 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

0150 - SACO PARA PRESENTE TAMANHO P
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 23:47:53 7,64 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 16:45:24 16,08 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:59:05 38,40 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:37:59 2,99 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:45:36 10,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 23:24:41 7,60 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:02:45

22/07/2021 - 04:59:53 12,00 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20
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23/07/2021 - 09:51:46 36,48 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:53:45 9,50 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:54:09 2,10 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:54:21 5,34 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:54:34 9,00 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:55:21 5,09 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:02:45

23/07/2021 - 10:00:56 2,09 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

0151 - SACO PARA PRESENTE TAMANHO M
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 23:51:57 31,79 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 16:49:27 22,11 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:59:05 38,40 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45
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21/07/2021 - 19:38:34 3,98 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:47:08 10,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 23:25:38 31,75 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:03:12

22/07/2021 - 05:00:36 16,00 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:51:59 36,48 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:53:51 13,06 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:54:40 22,25 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:54:57 12,00 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:55:37 21,27 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:03:12

23/07/2021 - 10:01:05 3,97 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20
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0152 - SACO PARA PRESENTE TAMANHO G
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 23:52:48 43,64 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 16:46:39 36,18 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:59:05 38,40 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:38:54 4,98 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:47:10 10,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 23:26:18 43,65 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:03:39

22/07/2021 - 05:02:33 18,00 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:51:59 36,48 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:53:58 21,37 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:54:50 30,55 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido
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23/07/2021 - 09:55:08 13,50 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:55:56 29,25 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:03:39

23/07/2021 - 10:01:12 4,97 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

0153 - TESOURA EM AÇO INOX TAM. GRANDE MULTIUSO
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 23:53:29 21,07 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

19/07/2021 - 13:20:53 35,00 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 14:58:46 5,28 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

21/07/2021 - 16:47:02 10,96 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:59:05 11,15 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:39:13 7,98 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04
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21/07/2021 - 20:48:03 30,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:52:13 9,50 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 23:07:47 10,35 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 23:27:05 21,00 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 05:03:02 13,99 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 06:18:38 6,46 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51

22/07/2021 - 08:13:42 7,80 (proposta) 17.433.114/0001-28 - DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:52:14

22/07/2021 - 08:40:03 15,00 (proposta) 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Válido

22/07/2021 - 08:44:09 8,12 (proposta) 38.056.561/0001-85 - C R DE
OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:37:14
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23/07/2021 - 09:51:59 10,59 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:54:17 5,59 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:54:27 6,47 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:55:02 14,75 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:55:23 10,49 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:56:07 14,07 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 10:01:19 5,27 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:01:40 5,26 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 10:01:55 5,25 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:02:13 5,24 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 10:02:22 5,23 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:02:42 5,22 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 10:03:18 5,21 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:03:34 5,20 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 10:03:48 5,19 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:04:04 5,18 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 10:04:29 5,17 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:04:51 5,16 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 10:05:04 5,15 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:05:23 5,14 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 10:05:29 5,13 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:06:03 5,12 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 10:06:11 5,11 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:06:27 5,10 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 10:06:37 5,09 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:06:55 5,08 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 10:07:06 5,07 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:07:23 5,06 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 10:07:36 5,05 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:07:53 5,04 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 10:08:03 5,03 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:08:20 5,02 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 10:09:08 5,01 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:09:24 5,00 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

0154 - TESOURA PARA PICOTAR
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 23:54:05 11,57 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido
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21/07/2021 - 16:47:18 9,16 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:59:05 11,35 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:39:32 8,99 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:47:31 30,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:52:59 6,50 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 23:08:38 5,64 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 23:27:45 11,60 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:04:08

22/07/2021 - 05:03:34 19,99 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 06:19:01 3,36 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51
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23/07/2021 - 09:51:59 10,78 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:54:26 6,30 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:54:36 5,41 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:55:11 8,10 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:55:39 14,99 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:56:30 7,77 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:04:08

23/07/2021 - 10:01:26 3,35 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

0155 - TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, USO GERAL, AÇO INOX, CABO DE PLÁSTICO, TAMANHO PEQUENO 13 CM
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 23:54:43 3,89 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

19/07/2021 - 13:21:47 7,20 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 14:58:45 2,44 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

21/07/2021 - 16:47:45 3,81 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25
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21/07/2021 - 16:59:04 11,50 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:39:54 3,95 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:47:34 30,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:53:34 3,00 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 23:09:29 3,22 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 23:28:32 3,90 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 05:04:16 11,99 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 06:19:29 2,47 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51

22/07/2021 - 07:25:58 3,90 (proposta) 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23
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22/07/2021 - 08:40:27 3,50 (proposta) 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Válido

23/07/2021 - 09:52:00 10,92 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:53:24 2,30 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:54:31 2,77 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:54:44 2,25 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:55:25 2,72 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:55:55 8,99 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:56:42 2,61 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 10:00:16 2,24 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 10:01:33 2,23 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:01:51 2,22 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 10:02:02 2,21 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:02:19 2,20 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 10:02:31 2,19 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:02:49 2,18 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 10:03:37 2,17 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:03:54 2,16 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 10:04:34 2,15 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:04:51 2,14 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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23/07/2021 - 10:05:07 2,12 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 10:05:12 2,11 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:05:38 2,10 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 10:05:47 2,09 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:06:10 2,08 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 10:06:17 2,07 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:06:33 2,06 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 10:06:44 2,05 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20
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23/07/2021 - 10:07:00 2,04 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 10:07:11 2,03 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:07:28 2,02 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 10:07:45 2,01 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:08:02 2,00 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 10:09:28 2,90 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Válido

0156 - TINTA PARA CARIMBO AZUL
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 23:55:22 6,68 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Cancelado - sem descrição detalhada do objeto

19/07/2021 - 13:22:18 8,00 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 16:48:04 5,56 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:59:04 4,90 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:40:20 6,56 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04
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21/07/2021 - 20:48:51 15,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:54:10 2,95 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 23:29:09 6,75 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:51:33

22/07/2021 - 05:04:57 30,00 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 06:20:04 3,64 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51

22/07/2021 - 08:14:01 2,70 (proposta) 17.433.114/0001-28 - DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:52:14

22/07/2021 - 08:40:50 5,50 (proposta) 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Cancelado - O fornecedor não encaminhou proposta readequada.
05/08/2021 12:42:09

22/07/2021 - 08:44:39 2,81 (proposta) 38.056.561/0001-85 - C R DE
OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:37:14

22/07/2021 - 08:50:56 4,80 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36
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23/07/2021 - 09:52:00 4,65 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:54:36 4,60 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:54:52 3,28 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:56:11 22,50 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:56:57 4,52 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:51:33

23/07/2021 - 10:01:44 2,69 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

0157 - TINTA PARA CARIMBO PRETO
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 23:55:56 6,68 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

19/07/2021 - 13:23:17 8,00 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 16:48:20 5,56 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

PR2021.05_CLHO-01305 - Pág 3060



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/08/2021 às 10:52:08.
Página 561 de 666

21/07/2021 - 16:59:17 4,90 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:40:39 6,56 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:49:04 15,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:54:58 2,95 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 23:29:47 6,70 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:52:06

22/07/2021 - 05:05:28 30,00 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 06:20:24 3,64 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51

22/07/2021 - 08:14:18 2,70 (proposta) 17.433.114/0001-28 - DISTRIBUIDORA
MATOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar
com a identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e
e-mail. 29/07/2021 16:52:14

22/07/2021 - 08:41:14 5,50 (proposta) 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Válido
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22/07/2021 - 08:45:08 2,81 (proposta) 38.056.561/0001-85 - C R DE
OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:37:14

22/07/2021 - 08:51:05 4,80 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

23/07/2021 - 09:52:00 4,65 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:54:43 4,60 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:55:00 3,28 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:55:44 4,68 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:56:18 22,50 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:57:15 4,49 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:52:06

0158 - TINTA GUACHE CORES VARIADAS CAICA COM 6 UNIDADES
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 23:56:32 5,51 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

19/07/2021 - 13:24:28 8,00 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 14:58:45 2,70 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

21/07/2021 - 16:48:39 6,39 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25
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21/07/2021 - 16:59:17 5,50 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:41:07 4,98 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:49:18 30,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:55:34 2,90 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 23:12:07 4,19 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 23:30:41 5,50 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 05:05:59 6,55 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 06:20:45 4,24 (proposta) 26.689.426/0001-98 - REPLETA
DISTRIBUIDORA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 30/07/2021 09:25:51

22/07/2021 - 07:27:42 4,90 (proposta) 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23
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22/07/2021 - 08:42:14 5,00 (proposta) 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Válido

23/07/2021 - 09:52:00 5,22 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:53:33 4,20 38.079.866/0001-02 - M A COSTA
JUNIOR EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade
Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica que o emite,
bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o
atestado, incluída nas identificações a razão.. 29/07/2021 17:48:23

23/07/2021 - 09:54:50 3,49 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:55:07 3,78 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:55:58 3,83 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:56:34 4,91 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:57:27 3,69 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 09:59:07 2,69 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 10:00:17 2,68 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

0159 - TINTA P/TECIDO CX C/ 12 UND
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 23:57:15 57,23 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 16:48:58 79,32 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25
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21/07/2021 - 16:59:17 9,20 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:41:34 62,30 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:49:27 150,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:56:04 31,20 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 23:12:48 70,66 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 23:31:18 57,25 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:04:32

22/07/2021 - 05:06:27 49,99 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 08:42:40 45,00 (proposta) 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Válido

23/07/2021 - 09:54:56 43,67 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:55:16 46,85 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:56:10 40,06 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido
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23/07/2021 - 09:56:54 37,49 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:57:40 38,36 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:04:32

0160 - TINTA REABASTECEDORA P/ PINCEL Q.BRANCO C/12 UND
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 23:57:58 66,04 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

19/07/2021 - 13:25:37 115,20 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 14:58:44 70,84 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

21/07/2021 - 16:49:16 90,24 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:59:16 58,80 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:41:53 62,49 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:49:43 120,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:57:04 56,40 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32
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21/07/2021 - 23:13:43 56,03 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 23:31:54 66,00 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:04:58

22/07/2021 - 05:07:03 42,60 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 08:43:07 54,00 (proposta) 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Válido

23/07/2021 - 09:52:00 55,86 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:55:03 43,81 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:55:28 53,30 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:56:22 46,23 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:57:11 31,95 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:57:53 44,22 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:04:58

0161 - TINTA REABASTECEDORA P/ PINCEL ATÔMICO C/12 UND
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 23:58:55 45,00 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

19/07/2021 - 13:26:23 115,20 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 14:58:43 115,55 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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21/07/2021 - 16:50:02 68,14 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:59:16 58,80 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:42:34 62,49 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:50:09 130,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:57:53 56,40 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 23:14:29 125,81 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 23:32:53 45,10 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:05:27

22/07/2021 - 05:07:40 45,96 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 08:43:35 54,00 (proposta) 05.321.253/0001-80 - Marghess Grupo
Empresarial Eireli

Válido

23/07/2021 - 09:52:41 55,86 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45
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23/07/2021 - 09:55:21 43,81 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:55:59 40,25 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:57:35 31,95 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:58:04 30,22 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:05:27

0162 - TINTA FACIAL 10 CORES
Data Valor CNPJ Situação

18/07/2021 - 23:59:25 15,16 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 16:50:23 88,10 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:59:16 5,50 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:42:54 19,86 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:54:13 80,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:58:49 24,90 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

PR2021.05_CLHO-01305 - Pág 3069



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/08/2021 às 10:52:08.
Página 570 de 666

21/07/2021 - 23:33:34 15,10 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:05:54

22/07/2021 - 05:08:11 36,95 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:55:26 13,92 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:56:14 52,04 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:57:00 10,61 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:57:47 27,71 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:58:19 10,12 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:05:54

0163 - TELA PRA PINTURA EM ALGODÃO 20X30
Data Valor CNPJ Situação

19/07/2021 - 00:00:05 5,78 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 16:50:43 22,11 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:59:15 21,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:43:14 25,63 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04
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21/07/2021 - 20:55:40 30,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:59:22 9,80 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 23:34:21 5,78 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:06:18

22/07/2021 - 05:08:56 12,95 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:52:41 19,95 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:55:32 17,97 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:56:25 13,06 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:57:37 4,05 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:57:59 9,71 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:58:32 3,87 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:06:18

0164 - TELA PRA PINTURA EM ALGODÃO 16X22
Data Valor CNPJ Situação

19/07/2021 - 00:00:40 5,95 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido
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21/07/2021 - 16:51:00 14,34 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:59:15 28,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:43:31 22,10 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:55:48 30,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 22:59:52 13,90 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 23:36:00 5,95 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:07:45

22/07/2021 - 05:09:44 7,95 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:52:40 26,60 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:55:43 15,49 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04
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23/07/2021 - 09:56:32 8,47 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:57:45 4,17 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:58:24 5,96 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:58:42 3,99 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:07:45

0165 - TAPETE EM EVA C/12 UNDS
Data Valor CNPJ Situação

19/07/2021 - 00:01:26 35,68 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

19/07/2021 - 17:07:33 1.000,00 (proposta) 28.207.226/0001-87 - GEINE H C
CUNHA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 16:51:18 227,77 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:59:14 135,59 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:43:51 12,65 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:56:04 190,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 23:00:30 17,40 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32
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21/07/2021 - 23:36:39 35,68 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:08:27

22/07/2021 - 05:10:24 156,96 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

22/07/2021 - 08:23:11 200,00 (proposta) 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:22:02

23/07/2021 - 09:52:40 128,81 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:53:55 128,80 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:22:02

23/07/2021 - 09:56:42 134,54 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:58:16 24,98 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:58:50 117,62 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:58:55 23,91 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:08:27

23/07/2021 - 10:02:08 117,61 18.912.500/0001-65 - T Nava Comércio
de Eletrodomésticos

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 13:22:02

23/07/2021 - 10:03:44 12,62 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

0166 - TNT C/50 M VARIAS CORES
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Data Valor CNPJ Situação

19/07/2021 - 00:02:15 132,57 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

19/07/2021 - 13:27:11 8,00 (proposta) 36.140.337/0001-41 - LOBO
DISTRIBUIDORA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:02:34

21/07/2021 - 14:58:43 165,33 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

21/07/2021 - 16:51:49 286,39 (proposta) 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

21/07/2021 - 16:59:13 125,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:44:22 158,30 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:56:14 400,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 23:01:55 150,00 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 23:15:45 345,00 (proposta) 09.233.047/0002-50 - S. H. S. ATAIDE
E CIA LTDA

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
30/07/2021 09:28:36

21/07/2021 - 23:37:36 132,57 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:09:02

22/07/2021 - 05:11:10 105,00 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20
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23/07/2021 - 09:52:40 118,75 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:56:14 110,97 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:56:50 169,17 28.766.496/0001-28 - G SOARES DE
CARVALHO EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 16:57:25

23/07/2021 - 09:58:35 92,80 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:59:03 78,75 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:59:34 88,82 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:09:02

0167 - FELTRO PARA ARTESANATO LISO 0,35X0,35M
Data Valor CNPJ Situação

19/07/2021 - 00:02:54 5,69 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 16:59:13 99,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:44:39 21,25 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:56:48 50,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20
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21/07/2021 - 23:02:31 3,80 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 23:38:21 5,75 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 05:11:41 9,90 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:52:41 94,05 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:56:26 14,90 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:58:52 3,98 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:59:31 7,43 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:59:59 3,85 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

0168 - FELTRO PARA ARTESANATO ESTAMPADOS 0,35X0,35M
Data Valor CNPJ Situação

19/07/2021 - 00:03:36 6,30 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 16:59:13 9,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:45:02 29,60 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04
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21/07/2021 - 20:56:51 90,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 23:03:04 4,75 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 23:39:17 6,35 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:09:38

22/07/2021 - 05:14:23 19,99 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:52:41 8,55 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:56:31 20,75 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:59:06 4,41 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:59:55 14,99 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 10:00:19 4,25 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:09:38

0169 - FITA CETIM MULTICOLOR 0,7 MM VARIAS CORES
Data Valor CNPJ Situação

19/07/2021 - 00:04:20 7,23 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 16:59:12 5,90 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45
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21/07/2021 - 19:45:33 26,56 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:56:52 20,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 23:03:51 25,00 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 23:40:00 7,25 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:10:07

22/07/2021 - 05:14:11 9,50 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:56:37 18,62 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:59:15 5,06 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 09:59:18 5,60 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 10:00:07 7,13 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 10:00:31 4,86 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:10:07

0170 - FITA CETIM ACETINADA COM BORDAS 2,54 CM X 50 CM VARIAS CORES
Data Valor CNPJ Situação

19/07/2021 - 00:05:31 19,19 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido
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21/07/2021 - 16:59:12 8,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:45:51 29,80 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:56:55 80,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 23:04:39 10,70 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 23:40:38 20,00 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:10:27

22/07/2021 - 05:13:37 12,95 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:56:43 20,89 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:59:24 13,43 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 10:00:25 9,71 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 10:00:40 13,40 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:10:27

0171 - FITA CETIM 16 MM
Data Valor CNPJ Situação

19/07/2021 - 00:06:47 10,20 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido
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21/07/2021 - 16:59:12 8,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:46:24 22,56 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:59:56 30,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 23:05:25 12,00 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 23:41:32 10,25 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:10:50

22/07/2021 - 05:15:10 9,95 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:56:49 15,81 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:58:36 7,99 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20
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23/07/2021 - 09:58:40 7,60 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:59:49 7,14 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 10:00:43 7,46 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 10:00:50 6,87 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:10:50

0172 - FITA PARA LAÇOS Nº 09 - 38 MM
Data Valor CNPJ Situação

19/07/2021 - 00:07:28 19,64 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 16:59:12 8,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:46:43 14,20 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 20:59:58 30,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 23:05:53 15,99 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 23:42:10 19,90 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:11:21

22/07/2021 - 05:15:38 16,95 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20
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23/07/2021 - 09:56:54 9,95 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:58:31 7,99 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:58:35 7,60 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:59:58 13,75 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 10:00:54 12,71 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 10:01:00 13,33 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:11:21

23/07/2021 - 10:01:04 8,99 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

0173 - FITA CETIM Nº 01 – 0,7 MM
Data Valor CNPJ Situação

19/07/2021 - 00:08:07 7,23 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 16:59:11 8,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:47:03 21,60 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04
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21/07/2021 - 21:00:00 20,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 23:06:41 13,50 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 23:42:44 7,25 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:12:00

22/07/2021 - 05:16:11 11,99 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:53:36 7,60 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:56:59 15,14 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 09:58:21 7,22 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:00:13 5,06 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 10:01:10 4,86 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:12:00

23/07/2021 - 10:01:19 8,99 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20
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0174 - FITA CETIM Nº 02 – 10 MM
Data Valor CNPJ Situação

19/07/2021 - 00:08:45 5,24 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 16:59:11 8,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:47:22 21,60 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 21:00:02 20,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 23:07:06 16,20 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 23:43:27 5,30 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:12:26

22/07/2021 - 05:16:41 15,98 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:53:40 7,60 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:57:04 15,14 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04
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23/07/2021 - 09:57:08 5,23 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:00:34 3,67 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 10:01:20 3,55 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:12:26

23/07/2021 - 10:01:32 11,99 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

0175 - FITA CETIM Nº 04 – 0,7 MM
Data Valor CNPJ Situação

19/07/2021 - 00:09:27 9,53 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 16:59:10 8,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:47:39 21,60 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 21:00:04 30,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 23:07:39 13,80 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 23:43:58 9,60 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:12:55
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22/07/2021 - 05:17:11 17,99 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:56:55 7,99 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:56:58 7,60 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:57:10 15,14 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 10:00:52 6,67 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 10:01:33 6,43 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:12:55

23/07/2021 - 10:01:45 13,49 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

0176 - FITA CETIM Nº 03 – 15 MM
Data Valor CNPJ Situação

19/07/2021 - 00:10:05 5,39 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 16:59:10 8,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:48:07 21,60 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04
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21/07/2021 - 21:00:06 15,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 23:08:06 14,90 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 23:44:32 5,40 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:13:16

22/07/2021 - 05:17:48 22,99 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:53:40 7,60 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:56:46 5,38 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:57:13 15,14 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 10:01:08 3,77 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 10:01:43 3,62 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:13:16

23/07/2021 - 10:01:59 17,24 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20
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23/07/2021 - 10:03:19 3,61 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

0177 - LINHA NAYLON
Data Valor CNPJ Situação

19/07/2021 - 00:10:44 5,25 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 16:59:10 12,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:48:31 18,96 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 21:00:08 15,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 23:09:17 10,35 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 23:45:15 5,20 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:13:44

22/07/2021 - 05:18:13 7,32 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20
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23/07/2021 - 09:53:39 11,40 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:56:36 5,19 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:57:24 13,29 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 10:01:33 3,68 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 10:02:00 3,48 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:13:44

23/07/2021 - 10:02:13 5,49 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 10:03:49 3,47 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

0178 - BOLAS DE ISOPOR 200 MM
Data Valor CNPJ Situação

19/07/2021 - 00:14:17 9,48 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 16:59:09 11,80 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45
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21/07/2021 - 19:48:52 14,63 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 21:00:10 25,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 23:10:24 7,30 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 23:46:01 9,50 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:14:12

22/07/2021 - 05:18:58 5,66 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:53:39 11,21 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:56:29 5,65 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:57:31 10,26 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 10:01:43 6,64 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido
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23/07/2021 - 10:02:10 6,37 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:14:12

23/07/2021 - 10:02:26 4,25 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 10:03:27 4,24 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:04:49 4,23 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 10:05:09 4,22 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

0179 - BOLAS DE ISOPOR 150 MM
Data Valor CNPJ Situação

19/07/2021 - 00:14:55 9,75 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 16:59:09 9,50 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:49:11 12,60 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04
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21/07/2021 - 21:00:13 15,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 23:11:17 5,20 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 23:46:36 9,90 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:15:01

22/07/2021 - 05:20:08 3,66 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 09:53:39 9,02 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:56:22 3,65 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:57:36 8,83 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 10:01:54 6,83 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 10:02:34 6,63 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:15:01

23/07/2021 - 10:02:42 2,99 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20
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23/07/2021 - 10:03:33 2,98 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

0180 - BOLAS DE ISOPOR 125 MM
Data Valor CNPJ Situação

19/07/2021 - 00:15:39 13,05 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 16:59:09 7,80 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:49:35 11,20 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 21:00:16 50,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 23:11:51 3,80 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 23:47:06 13,00 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:15:22

22/07/2021 - 05:20:38 3,99 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20
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23/07/2021 - 09:53:38 7,41 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 09:56:12 3,79 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 09:57:42 7,85 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 10:02:09 9,14 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 10:02:45 8,71 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:15:22

23/07/2021 - 10:03:01 2,99 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 10:03:40 2,98 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

0181 - BOLAS DE ISOPOR 100 MM
Data Valor CNPJ Situação

19/07/2021 - 00:16:30 6,60 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 14:58:42 2,75 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

21/07/2021 - 16:58:21 6,90 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45
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21/07/2021 - 19:50:07 10,63 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 21:02:42 15,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 23:12:20 3,00 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 23:48:10 6,70 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

22/07/2021 - 05:21:22 2,99 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 10:05:06 6,55 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 10:05:24 4,62 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 10:05:31 2,24 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 10:06:02 4,49 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Válido

23/07/2021 - 10:06:21 2,23 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20
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23/07/2021 - 10:07:50 2,22 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 10:11:17 7,45 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 10:13:23 2,21 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 10:14:15 2,20 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 10:14:33 2,19 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido

23/07/2021 - 10:15:19 2,18 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

0182 - NOVELOS DE LÃ 40G CROCHÊ CORES VARIADAS
Data Valor CNPJ Situação

19/07/2021 - 00:17:33 5,99 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 16:58:19 14,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:50:27 10,96 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 21:02:44 15,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 23:12:59 5,10 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32
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21/07/2021 - 23:49:08 6,05 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:16:08

22/07/2021 - 05:21:48 9,55 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 10:05:06 13,30 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 10:05:36 4,19 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 10:05:43 7,16 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 10:06:11 4,05 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:16:08

23/07/2021 - 10:06:31 4,04 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:08:26 4,03 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 10:11:22 7,68 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

23/07/2021 - 10:13:16 4,01 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20
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23/07/2021 - 10:14:32 4,00 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 10:15:36 3,99 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:16:12 3,98 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 10:16:25 3,97 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:16:56 3,96 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 10:17:09 3,95 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:17:19 3,94 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32
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23/07/2021 - 10:18:11 3,93 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:18:33 3,92 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 10:18:43 3,91 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:18:54 3,90 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 10:19:16 3,89 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:19:36 3,88 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

0183 - ELASTICO 3 MM
Data Valor CNPJ Situação

19/07/2021 - 00:20:00 20,93 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido
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21/07/2021 - 16:58:19 11,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:50:49 27,50 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 21:02:46 40,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 23:13:55 18,30 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 23:49:51 20,85 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:16:25

22/07/2021 - 05:22:22 3,59 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 10:05:06 10,45 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 10:05:53 14,65 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 10:06:04 2,69 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 10:06:21 13,97 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:16:25
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23/07/2021 - 10:06:37 2,68 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:11:29 19,28 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

0184 - ELASTICO 7 MM
Data Valor CNPJ Situação

19/07/2021 - 00:20:37 22,50 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 16:58:18 15,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:51:12 31,02 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 21:02:53 40,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 23:14:36 26,55 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 23:50:26 22,75 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:16:43

22/07/2021 - 05:22:44 4,29 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20
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23/07/2021 - 10:05:06 14,25 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 10:06:08 15,75 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 10:06:33 15,24 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:16:43

23/07/2021 - 10:06:44 4,28 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:11:41 21,75 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

0185 - CORDÃO ELÁSTICO ROLIÇO
Data Valor CNPJ Situação

19/07/2021 - 00:22:42 49,35 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 16:58:18 12,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:51:38 37,99 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 21:02:56 50,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20
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21/07/2021 - 23:16:49 23,70 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 23:51:21 49,50 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:17:04

22/07/2021 - 05:23:10 4,37 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 10:05:06 11,40 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 10:05:31 4,36 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:06:24 3,28 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 10:06:26 34,55 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 10:06:50 33,17 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:17:04

23/07/2021 - 10:11:51 26,63 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

0186 - BARBANTE Nº 08 600g VARIAS CORES
Data Valor CNPJ Situação

19/07/2021 - 00:24:23 25,49 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 14:58:42 35,49 (proposta) 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Válido
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21/07/2021 - 16:58:18 16,00 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:52:00 37,50 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 21:02:58 50,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 23:17:41 16,79 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 23:52:11 25,50 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:17:21

22/07/2021 - 05:23:36 28,99 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 10:05:24 15,99 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:05:27 15,94 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45
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23/07/2021 - 10:05:41 15,98 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 10:05:45 15,93 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:05:50 15,20 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 10:05:55 15,92 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 10:06:42 21,74 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 10:06:42 17,84 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 10:07:04 17,09 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:17:21

23/07/2021 - 10:08:44 15,19 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 10:12:00 26,29 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

PR2021.05_CLHO-01305 - Pág 3106



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/08/2021 às 10:52:08.
Página 607 de 666

23/07/2021 - 10:13:34 15,18 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:14:58 15,17 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 10:15:08 15,16 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:15:35 15,15 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 10:15:43 15,14 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:16:00 15,13 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32
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23/07/2021 - 10:16:09 15,12 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:16:19 15,11 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 10:16:34 15,10 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:17:08 15,09 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 10:17:16 15,07 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:17:32 15,06 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32
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23/07/2021 - 10:17:44 15,05 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:17:53 15,04 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 10:18:01 15,03 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:18:22 15,02 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 10:18:28 15,01 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:18:45 15,00 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32
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23/07/2021 - 10:18:57 14,09 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:19:25 14,08 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

23/07/2021 - 10:19:32 14,07 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

23/07/2021 - 10:19:47 14,06 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

0187 - FECHO A METRO Nº 05 VARIAS CORES
Data Valor CNPJ Situação

19/07/2021 - 00:25:59 1,95 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 16:58:17 8,50 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:52:17 3,89 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04
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21/07/2021 - 21:03:00 5,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 23:18:44 1,99 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 23:52:45 2,00 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:17:42

22/07/2021 - 05:24:00 2,30 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 10:05:06 8,07 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 10:06:59 1,73 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 10:07:28 1,34 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:17:42

23/07/2021 - 10:07:33 1,40 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 10:08:04 1,37 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 10:12:06 2,73 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

0188 - VIES ESTAMPADO
Data Valor CNPJ Situação

19/07/2021 - 00:27:27 11,69 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido
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21/07/2021 - 16:58:17 11,79 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:52:38 19,50 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 21:03:01 30,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 23:19:28 0,50 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 23:53:22 11,70 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:18:02

22/07/2021 - 05:24:29 2,15 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 10:05:06 11,20 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 10:06:58 8,18 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

23/07/2021 - 10:07:11 1,61 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 10:07:56 7,84 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:18:02
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23/07/2021 - 10:12:13 13,67 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

0189 - VIES LISO
Data Valor CNPJ Situação

19/07/2021 - 00:28:45 11,46 (proposta) 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido

21/07/2021 - 16:58:17 7,99 (proposta) 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

21/07/2021 - 19:52:56 12,50 (proposta) 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

21/07/2021 - 21:03:04 30,00 (proposta) 25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS
E SERVICOS EM GERAL EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação e o atestado em
desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento)
dos itens ora licitados. O Atestado de
Capacidade Técnica deve contar com a identificação da pessoa jurídica
que o emite, bem como a
identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão
social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. 29/07/2021 14:42:20

21/07/2021 - 23:19:58 0,60 (proposta) 06.865.814/0001-75 - D. CARDOSO DA
SILVA E CIA. LTDA.

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 15:52:32

21/07/2021 - 23:54:04 11,50 (proposta) 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:18:26

22/07/2021 - 05:24:56 2,10 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 10:05:06 7,59 40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA

Cancelado - A empresa apresentou o atestado em desconformidade
com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em
quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação
da empresa para quem está sendo emitido o atestado, incluída nas
identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
29/07/2021 16:50:45

23/07/2021 - 10:07:15 8,00 38.012.380/0001-57 - FELIPE
OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI

Válido
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23/07/2021 - 10:07:21 1,58 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
29/07/2021 17:52:20

23/07/2021 - 10:08:05 7,71 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Cancelado - o atestado em desconformidade com o item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados 30/07/2021
13:18:26

23/07/2021 - 10:12:18 8,76 26.561.755/0001-59 - TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta inicial
juntamente com os documentos de habilitação exigido 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 29/07/2021 17:01:04

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado por Arquivo

0006 05/08/2021 - 08:24:22 38.012.380/0001-57 - FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA EIRELI

Proposta Readequada - Mat. Expediente
(2).pdf

0012 05/08/2021 - 08:31:30 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Proposta Readequada - Mat. de
Expediente.PDF

0001 05/08/2021 - 08:55:31 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

PropostaReadequada05-08-2021.pdf

0012 05/08/2021 - 23:00:23 40.106.300/0001-74 - LAILSSON DO
CARMO SOUSA

Readequada.PDF

0001 06/08/2021 - 08:25:45 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

PropostaReadequada06-08-2021.pdf

0117 10/08/2021 - 14:36:11 11.285.397/0001-21 - F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

Contratos e notas.rar

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

Expedição
Data de
Expedição

Data de Validade Arquivo

FELIPE OLIVEIRA
CANAVIEIRA
EIRELI

21/07/2021 -
21:15

Felipe Oliveira
Canavieira

- - - - Documentos de
Habilitação

F L SAMPAIO DE
ABREU LTDA

21/07/2021 -
21:26

Global2 - - - - Documentos de
Habilitação

Marghess Grupo
Empresarial Eireli

22/07/2021 -
00:06

Antonia Maria
Almeida

- - - - Documentos de
Habilitação

LAILSSON DO
CARMO SOUSA

22/07/2021 -
00:37

LAILSSON DO
CARMO SOUSA

- - - - Documentos de
Habilitação

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

30/07/2021 - 12:41:39 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0010 - BORRACHA BICOLOR AZUL/VERMELHA 45X18X7 CX C/ 40 UND

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 12:42:12 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0013 - BALÕES nº 7,5 - CORES VARIADAS

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 12:42:43 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0016 - CADERNO UNIV 10 MT 200 FLS LIFESTYLE

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 12:43:12 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0017 - CADERNO UNIV 12 MT 200 FLS LIFESTYLE

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 12:44:33 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0018 - CADERNO UNIV 20 MT 200 FLS LIFESTYLE
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Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 12:45:05 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0019 - CADERNO DE DESENHO CAPA DURA

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 12:45:27 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0020 - CADERNO DE CALIGRAFIA PRÉ-ESCOLAR PCT C/20

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 12:45:51 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0028 - CLIPS DE PAPEL, NIQUELADO, Nº 2/0, CX COM 100 UND.

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 12:46:16 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0035 - CARTOLINA GUACHE CORES VARIADAS

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 12:48:57 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0041 - COLA ISOPOR 90G CX C/12 UND

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 12:49:21 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0042 - COLA BASTAO 21G

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 12:49:47 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0043 - COLA DE ISOPOR 40G – CX COM 12 UND

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 12:51:42 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0044 - COLA PARA SILICONE 60G

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 12:52:05 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0046 - DADO CONFECCIONADO EM E.V.A – 12X12 CM

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 12:52:30 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0047 - DOMINÓ EDUCATIVO COM UNDS ILUSTRADAS –
CONFECCIONADO EM M.D.F – CX COM 28 UNDS–DOMINÓ EDUCATIVO COM
UNDS ILUSTRADAS – CONFECCIONADO EM M.D.F – CX COM 28 UNDS
–70X35X3 MM – IDADE 02 A 04 ANOS

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 12:53:38 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0053 - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 3 PINOS DE 10M

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 12:54:00 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0067 - PALITOS PARA CHURRASCO

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 12:55:11 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0084 - LIVRO DE REGISTRO ESPECÍFICO PARA PSICOTRÓPICOS

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 12:55:37 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0087 - FRASCOS PET 30ml COM VALVULA SPRAY

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 12:55:59 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0088 - FRASCOS MÉDIOS PARA ÁLCOOL

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 12:56:26 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0091 - PLACA DE ISOPOR 1,0X0,50 DE 15 MM

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 12:56:51 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0092 - PLACA DE ISOPOR 1,0X0,50 DE 20MM

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 12:57:15 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0094 - FOLHA DE E.V.A VARIAS CORES COM GLITER
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Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 12:57:50 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0104 - PANO MURIM

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 12:58:23 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0121 - PERFURADOR DE PAPEL, PARA 2 (DOIS) FUROS, COM
CAPACIDADE PARA 30 FLS

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 12:59:00 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0139 - PRANCHETA EM ACRILICO

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 12:59:38 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0142 - RECARGA DE PINCEL ATÔMICO 37ML – COR: AZUL – CX COM 12
UND

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 13:01:14 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0143 - RECARGA DE PINCEL ATÔMICO 37ML – COR:PRETO – CX COM
12 UND

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 13:01:55 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0145 - RECARGA DE PINCEL ATÔMICO 37ML -COR: VERDE- CX C 12
UND

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 13:02:23 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0149 - SACO DECORATIVO TRANSPARENTE C/100 UND

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 13:02:45 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0150 - SACO PARA PRESENTE TAMANHO P

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 13:03:12 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0151 - SACO PARA PRESENTE TAMANHO M

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 13:03:39 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0152 - SACO PARA PRESENTE TAMANHO G

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 13:04:08 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0154 - TESOURA PARA PICOTAR

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 13:04:32 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0159 - TINTA P/TECIDO CX C/ 12 UND

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 13:04:58 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0160 - TINTA REABASTECEDORA P/ PINCEL Q.BRANCO C/12 UND

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 13:05:27 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0161 - TINTA REABASTECEDORA P/ PINCEL ATÔMICO C/12 UND

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 13:05:54 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0162 - TINTA FACIAL 10 CORES

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 13:06:18 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0163 - TELA PRA PINTURA EM ALGODÃO 20X30

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 13:07:45 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0164 - TELA PRA PINTURA EM ALGODÃO 16X22

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 13:08:27 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0165 - TAPETE EM EVA C/12 UNDS

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados
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30/07/2021 - 13:09:02 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0166 - TNT C/50 M VARIAS CORES

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 13:09:38 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0168 - FELTRO PARA ARTESANATO ESTAMPADOS 0,35X0,35M

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 13:10:07 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0169 - FITA CETIM MULTICOLOR 0,7 MM VARIAS CORES

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 13:10:27 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0170 - FITA CETIM ACETINADA COM BORDAS 2,54 CM X 50 CM VARIAS
CORES

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 13:10:50 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0171 - FITA CETIM 16 MM

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 13:11:21 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0172 - FITA PARA LAÇOS Nº 09 - 38 MM

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 13:12:00 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0173 - FITA CETIM Nº 01 – 0,7 MM

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 13:12:26 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0174 - FITA CETIM Nº 02 – 10 MM

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 13:12:55 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0175 - FITA CETIM Nº 04 – 0,7 MM

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 13:13:16 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0176 - FITA CETIM Nº 03 – 15 MM

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 13:13:44 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0177 - LINHA NAYLON

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 13:14:12 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0178 - BOLAS DE ISOPOR 200 MM

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 13:15:01 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0179 - BOLAS DE ISOPOR 150 MM

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 13:15:22 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0180 - BOLAS DE ISOPOR 125 MM

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 13:16:08 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0182 - NOVELOS DE LÃ 40G CROCHÊ CORES VARIADAS

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 13:16:25 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0183 - ELASTICO 3 MM

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 13:16:43 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0184 - ELASTICO 7 MM

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 13:17:04 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0185 - CORDÃO ELÁSTICO ROLIÇO

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 13:17:21 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0186 - BARBANTE Nº 08 600g VARIAS CORES
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Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 13:17:42 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0187 - FECHO A METRO Nº 05 VARIAS CORES

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 13:18:02 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0188 - VIES ESTAMPADO

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 13:18:26 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0189 - VIES LISO

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 13:23:01 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0055 - FANTOCHE EDUCATIVO EM ESPUMA COM 24 CM DE ALTURA –
IDADE DE 01 A 04 ANOS

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 13:23:52 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0075 - JOGO DA MEMÓRIA EDUCATIVO – CONFECCIONADO EM M.D.F –
CX COM 40 UNDS – 50X50X 3 MM – IDADE 02 A 04 ANOS

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 13:42:43 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0006 - ARQUIVO MORTO DE POLIAMIDA 350x250x130mm

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 13:43:02 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0008 - BASTÃO COLA QUENTE FINO 7MM - 1KG

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 13:43:46 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0022 - CALCULADORA GRANDE C/12 DÍGITOS

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 13:46:17 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0122 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE CAIXA COM 12 UND

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 13:46:59 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0126 - PINCEL PARA PINTURA REDONDO Nº 10 C/12 UND

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 13:47:28 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0127 - PINCEL ATÔMICO COLOR 1100 - P: TINTA AZUL – CX COM 12
UND

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 13:47:53 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0128 - PINCEL ATÔMICO COLOR 1100 - P: TINTA PRETO – CX COM 12
UND

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 13:48:21 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0129 - PINCEL ATÔMICO COLOR 1100 - P : TINTA VERDE – CX COM 12
UND

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 13:50:05 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0131 - PINCEL RETROPROJETOR

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 13:51:33 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0156 - TINTA PARA CARIMBO AZUL

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

30/07/2021 - 13:52:06 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0157 - TINTA PARA CARIMBO PRETO

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

02/08/2021 - 16:47:34 Marghess Grupo Empresarial
Eireli

05.321.253/0001-80 Item 0024 - CANETA PRETA 1.0 MEDIA CRISTAL CX C/ 50 UND

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

02/08/2021 - 16:49:20 Marghess Grupo Empresarial
Eireli

05.321.253/0001-80 Item 0025 - CANETA VERMELHA 1.0 MEDIA CRISTAL CX C/ 50 UND

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados
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02/08/2021 - 16:53:42 Marghess Grupo Empresarial
Eireli

05.321.253/0001-80 Item 0117 - PAPEL SULFITE A4, TAMANHO 210 X 297, RESMA COM 500
(QUINHENTAS) FLS, CX DE 10 RESMAS.

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

02/08/2021 - 17:01:10 Marghess Grupo Empresarial
Eireli

05.321.253/0001-80 Item 0135 - PORTA CANETAS

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

02/08/2021 - 17:01:41 Marghess Grupo Empresarial
Eireli

05.321.253/0001-80 Item 0137 - CAIXA CORRESPONDÊNCIA

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

02/08/2021 - 17:55:19 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0024 - CANETA PRETA 1.0 MEDIA CRISTAL CX C/ 50 UND

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

02/08/2021 - 17:56:04 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0025 - CANETA VERMELHA 1.0 MEDIA CRISTAL CX C/ 50 UND

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

02/08/2021 - 17:58:36 LAILSSON DO CARMO
SOUSA

40.106.300/0001-74 Item 0137 - CAIXA CORRESPONDÊNCIA

Desclassificação: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora licitados

05/08/2021 - 12:40:57 Marghess Grupo Empresarial
Eireli

05.321.253/0001-80 Item 0097 - PASTA SUSPENSA CARTÃO GRAMPO PLASTICO

Desclassificação: O fornecedor não encaminhou proposta readequada.

05/08/2021 - 12:41:23 Marghess Grupo Empresarial
Eireli

05.321.253/0001-80 Item 0100 - PASTA AZ

Desclassificação: O fornecedor não encaminhou proposta readequada.

05/08/2021 - 12:41:43 Marghess Grupo Empresarial
Eireli

05.321.253/0001-80 Item 0101 - PASTA TRANSPARENTE OFICIO ABA DIVERSAS CORES

Desclassificação: O fornecedor não encaminhou proposta readequada.

05/08/2021 - 12:42:09 Marghess Grupo Empresarial
Eireli

05.321.253/0001-80 Item 0156 - TINTA PARA CARIMBO AZUL

Desclassificação: O fornecedor não encaminhou proposta readequada.

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

06/08/2021 - 17:54 - - - -

Chat
Data Apelido Frase

22/07/2021 - 09:05:32 Pregoeiro Bom dia! Estamos dando inicios aos trabalhos com a análise das propostas.

22/07/2021 - 09:05:46 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

22/07/2021 - 17:15:13 Sistema O item 0156 teve uma proposta de R$ 6,68 cancelada pelo pregoeiro.

22/07/2021 - 17:15:13 Sistema Motivo: sem descrição detalhada do objeto

22/07/2021 - 17:26:21 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

22/07/2021 - 17:26:22 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art.
31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

22/07/2021 - 17:26:22 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

22/07/2021 - 17:26:22 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.

22/07/2021 - 17:27:39 Pregoeiro a sessão será suspensa e reaberta no dia 23/07/2021 ás 08:00 horas

23/07/2021 - 08:01:36 Pregoeiro Bom dia Srs Fornecedores, daremos continuação do certame.

23/07/2021 - 08:06:40 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:06:40 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 08:06:43 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:06:43 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 08:06:44 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
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23/07/2021 - 08:06:44 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 08:06:46 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:06:46 Sistema O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 08:06:48 Sistema O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:06:48 Sistema O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 08:06:53 Sistema O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:06:53 Sistema O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 08:06:57 Sistema O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:06:57 Sistema O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 08:07:02 Sistema O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:07:02 Sistema O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 08:07:07 Sistema O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:07:07 Sistema O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 08:07:12 Sistema O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:07:12 Sistema O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 08:17:09 Sistema O item 0009 foi encerrado.

23/07/2021 - 08:17:15 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 1,31 para o item 0007 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

23/07/2021 - 08:17:54 Sistema O item 0007 foi encerrado.

23/07/2021 - 08:19:26 Sistema O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:19:26 Sistema O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 08:19:34 Sistema O item 0011 foi suspenso pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:19:36 Sistema O item 0011 foi reaberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:19:39 Sistema O item 0011 foi suspenso pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:19:49 Sistema O item 0011 foi reaberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:19:51 Sistema O item 0011 foi suspenso pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:20:04 Sistema O item 0011 foi reaberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:20:12 Sistema O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:20:12 Sistema O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 08:20:14 Sistema O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:20:14 Sistema O item 0013 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 08:20:25 Sistema O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:20:25 Sistema O item 0014 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 08:20:27 Sistema O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:20:27 Sistema O item 0015 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 08:20:34 Sistema O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:20:34 Sistema O item 0016 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 08:20:37 Sistema O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:20:37 Sistema O item 0017 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 08:20:43 Sistema O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:20:43 Sistema O item 0018 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 08:20:47 Sistema O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:20:47 Sistema O item 0019 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 08:20:53 Sistema O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:20:53 Sistema O item 0020 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 08:21:13 Sistema O item 0008 foi encerrado.

23/07/2021 - 08:21:34 Sistema O item 0002 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

23/07/2021 - 08:21:34 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 2,53 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0002 até 23/07/2021 às 08:26:31.

23/07/2021 - 08:21:36 Sistema O item 0003 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

23/07/2021 - 08:21:36 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 1,69 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0003 até 23/07/2021 às 08:26:35.

23/07/2021 - 08:21:39 Sistema O item 0004 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

23/07/2021 - 08:21:39 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 2,57 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0004 até 23/07/2021 às 08:26:38.

23/07/2021 - 08:21:58 Sistema O item 0005 foi encerrado.

23/07/2021 - 08:22:23 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 6,66 para o item 0013 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.
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23/07/2021 - 08:23:05 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 6,66 para o item 0013 foi aprovado pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:23:47 Sistema O item 0010 foi encerrado.

23/07/2021 - 08:26:37 Sistema O item 0002 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

23/07/2021 - 08:26:37 Sistema O item 0002 foi encerrado.

23/07/2021 - 08:26:41 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 1,70 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0003 até 23/07/2021 às 08:31:37.

23/07/2021 - 08:26:42 Sistema O item 0004 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

23/07/2021 - 08:26:42 Sistema O item 0004 foi encerrado.

23/07/2021 - 08:28:45 Sistema O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:28:45 Sistema O item 0021 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 08:28:46 Sistema O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:28:46 Sistema O item 0022 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 08:28:48 Sistema O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:28:48 Sistema O item 0023 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 08:28:50 Sistema O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:28:50 Sistema O item 0024 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 08:28:58 Sistema O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:28:58 Sistema O item 0025 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 08:29:00 Sistema O item 0026 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:29:00 Sistema O item 0026 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 08:29:03 Sistema O item 0027 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:29:03 Sistema O item 0027 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 08:29:05 Sistema O item 0028 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:29:05 Sistema O item 0028 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 08:29:07 Sistema O item 0029 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:29:07 Sistema O item 0029 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 08:29:09 Sistema O item 0030 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:29:09 Sistema O item 0030 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 08:30:07 Sistema O item 0006 foi encerrado.

23/07/2021 - 08:30:14 Sistema O item 0012 foi encerrado.

23/07/2021 - 08:30:32 Sistema O item 0014 foi encerrado.

23/07/2021 - 08:30:32 Sistema O item 0015 foi encerrado.

23/07/2021 - 08:30:33 Sistema O item 0011 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

23/07/2021 - 08:30:33 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 5,75 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0011 até 23/07/2021 às 08:35:32.

23/07/2021 - 08:30:34 Sistema O item 0016 foi encerrado.

23/07/2021 - 08:30:52 Sistema O item 0019 foi encerrado.

23/07/2021 - 08:31:45 Sistema O item 0003 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

23/07/2021 - 08:31:45 Sistema O item 0003 foi encerrado.

23/07/2021 - 08:32:09 Sistema O item 0018 foi encerrado.

23/07/2021 - 08:32:34 Sistema O item 0017 foi encerrado.

23/07/2021 - 08:33:18 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 0,69 para o item 0013 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

23/07/2021 - 08:35:11 Sistema O item 0013 foi encerrado.

23/07/2021 - 08:35:34 Sistema O item 0011 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

23/07/2021 - 08:35:34 Sistema O item 0011 foi encerrado.

23/07/2021 - 08:39:34 Sistema O item 0028 foi encerrado.

23/07/2021 - 08:40:37 Sistema O item 0027 foi encerrado.

23/07/2021 - 08:40:42 Sistema O item 0026 foi encerrado.

23/07/2021 - 08:41:37 Sistema O item 0020 foi encerrado.

23/07/2021 - 08:42:51 Sistema O item 0031 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:42:51 Sistema O item 0031 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 08:42:51 Sistema O item 0032 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:42:51 Sistema O item 0032 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 08:42:51 Sistema O item 0033 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:42:51 Sistema O item 0033 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 08:42:51 Sistema O item 0034 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:42:51 Sistema O item 0034 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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23/07/2021 - 08:42:51 Sistema O item 0035 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:42:51 Sistema O item 0035 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 08:42:51 Sistema O item 0036 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:42:51 Sistema O item 0036 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 08:42:51 Sistema O item 0037 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:42:51 Sistema O item 0037 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 08:42:51 Sistema O item 0038 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:42:51 Sistema O item 0038 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 08:42:51 Sistema O item 0039 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:42:51 Sistema O item 0039 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 08:42:51 Sistema O item 0040 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:42:51 Sistema O item 0040 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 08:43:03 Sistema O item 0041 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:43:03 Sistema O item 0041 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 08:43:03 Sistema O item 0042 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:43:03 Sistema O item 0042 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 08:43:03 Sistema O item 0043 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:43:03 Sistema O item 0043 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 08:43:03 Sistema O item 0044 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:43:03 Sistema O item 0044 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 08:43:03 Sistema O item 0045 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:43:03 Sistema O item 0045 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 08:43:03 Sistema O item 0046 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:43:03 Sistema O item 0046 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 08:43:03 Sistema O item 0047 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:43:03 Sistema O item 0047 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 08:43:03 Sistema O item 0048 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:43:03 Sistema O item 0048 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 08:43:03 Sistema O item 0049 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:43:03 Sistema O item 0049 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 08:43:03 Sistema O item 0050 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:43:03 Sistema O item 0050 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 08:43:16 Sistema O item 0025 foi encerrado.

23/07/2021 - 08:43:18 Sistema O item 0051 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:43:18 Sistema O item 0051 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 08:43:18 Sistema O item 0052 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:43:18 Sistema O item 0052 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 08:43:18 Sistema O item 0053 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:43:18 Sistema O item 0053 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 08:43:18 Sistema O item 0054 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:43:18 Sistema O item 0054 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 08:43:18 Sistema O item 0055 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:43:18 Sistema O item 0055 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 08:43:18 Sistema O item 0056 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:43:18 Sistema O item 0056 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 08:43:18 Sistema O item 0057 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:43:18 Sistema O item 0057 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 08:43:18 Sistema O item 0058 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:43:18 Sistema O item 0058 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 08:43:18 Sistema O item 0059 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:43:18 Sistema O item 0059 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 08:43:18 Sistema O item 0060 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:43:18 Sistema O item 0060 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 08:43:35 Sistema O item 0061 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:43:35 Sistema O item 0061 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 08:43:35 Sistema O item 0062 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:43:35 Sistema O item 0062 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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23/07/2021 - 08:43:35 Sistema O item 0063 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:43:35 Sistema O item 0063 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 08:43:35 Sistema O item 0064 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:43:35 Sistema O item 0064 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 08:43:35 Sistema O item 0065 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:43:35 Sistema O item 0065 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 08:43:35 Sistema O item 0066 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:43:35 Sistema O item 0066 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 08:43:35 Sistema O item 0067 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:43:35 Sistema O item 0067 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 08:43:35 Sistema O item 0068 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:43:35 Sistema O item 0068 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 08:43:35 Sistema O item 0069 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:43:35 Sistema O item 0069 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 08:43:35 Sistema O item 0070 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 08:43:35 Sistema O item 0070 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 08:48:34 Sistema O item 0030 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

23/07/2021 - 08:48:34 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 1,86 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0030 até 23/07/2021 às 08:53:33.

23/07/2021 - 08:51:14 Sistema O item 0029 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

23/07/2021 - 08:51:14 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 1,70 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0029 até 23/07/2021 às 08:56:13.

23/07/2021 - 08:52:52 Sistema O item 0031 foi encerrado.

23/07/2021 - 08:52:52 Sistema O item 0034 foi encerrado.

23/07/2021 - 08:52:52 Sistema O item 0036 foi encerrado.

23/07/2021 - 08:52:52 Sistema O item 0037 foi encerrado.

23/07/2021 - 08:53:05 Sistema O item 0041 foi encerrado.

23/07/2021 - 08:53:05 Sistema O item 0042 foi encerrado.

23/07/2021 - 08:53:05 Sistema O item 0043 foi encerrado.

23/07/2021 - 08:53:05 Sistema O item 0044 foi encerrado.

23/07/2021 - 08:53:05 Sistema O item 0046 foi encerrado.

23/07/2021 - 08:53:05 Sistema O item 0047 foi encerrado.

23/07/2021 - 08:53:05 Sistema O item 0048 foi encerrado.

23/07/2021 - 08:53:19 Sistema O item 0032 foi encerrado.

23/07/2021 - 08:53:19 Sistema O item 0039 foi encerrado.

23/07/2021 - 08:53:21 Sistema O item 0038 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

23/07/2021 - 08:53:21 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 8,91 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0038 até 23/07/2021 às 08:58:19.

23/07/2021 - 08:53:24 Sistema O item 0050 foi encerrado.

23/07/2021 - 08:53:26 Sistema O item 0033 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

23/07/2021 - 08:53:26 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 23,69 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0033 até 23/07/2021 às 08:58:24.

23/07/2021 - 08:53:30 Sistema O item 0021 foi encerrado.

23/07/2021 - 08:53:34 Sistema O item 0051 foi encerrado.

23/07/2021 - 08:53:34 Sistema O item 0030 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

23/07/2021 - 08:53:34 Sistema O item 0030 foi encerrado.

23/07/2021 - 08:53:37 Sistema O item 0066 foi encerrado.

23/07/2021 - 08:53:37 Sistema O item 0069 foi encerrado.

23/07/2021 - 08:53:46 Sistema O item 0040 foi encerrado.

23/07/2021 - 08:53:46 Sistema O item 0053 foi encerrado.

23/07/2021 - 08:53:52 Sistema O item 0045 foi encerrado.

23/07/2021 - 08:53:59 Sistema O item 0052 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

23/07/2021 - 08:53:59 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 2,09 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0052 até 23/07/2021 às 08:58:58.

23/07/2021 - 08:54:18 Sistema O item 0054 foi encerrado.

23/07/2021 - 08:54:27 Sistema O item 0035 foi encerrado.

23/07/2021 - 08:54:53 Sistema O item 0056 foi encerrado.
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23/07/2021 - 08:54:59 Sistema O item 0049 foi encerrado.

23/07/2021 - 08:55:21 Sistema O item 0057 foi encerrado.

23/07/2021 - 08:55:30 Sistema O item 0058 foi encerrado.

23/07/2021 - 08:55:40 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 23,07 para o item 0023 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

23/07/2021 - 08:55:48 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 23,37 para o item 0024 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

23/07/2021 - 08:55:57 Sistema O item 0059 foi encerrado.

23/07/2021 - 08:55:59 Sistema O item 0055 foi encerrado.

23/07/2021 - 08:56:07 Sistema O item 0060 foi encerrado.

23/07/2021 - 08:56:16 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 1,72 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0029 até 23/07/2021 às 09:01:14.

23/07/2021 - 08:56:22 Sistema O item 0061 foi encerrado.

23/07/2021 - 08:56:33 Sistema O item 0062 foi encerrado.

23/07/2021 - 08:56:38 Sistema O item 0024 foi encerrado.

23/07/2021 - 08:57:01 Sistema O item 0063 foi encerrado.

23/07/2021 - 08:57:32 Sistema O item 0065 foi encerrado.

23/07/2021 - 08:57:51 Sistema O item 0067 foi encerrado.

23/07/2021 - 08:58:09 Sistema O item 0068 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

23/07/2021 - 08:58:09 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 3,09 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0068 até 23/07/2021 às 09:03:07.

23/07/2021 - 08:58:20 Sistema O item 0038 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

23/07/2021 - 08:58:20 Sistema O item 0038 foi encerrado.

23/07/2021 - 08:58:26 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 24,46 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0033 até 23/07/2021 às 09:03:25.

23/07/2021 - 08:59:02 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 2,10 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0052 até 23/07/2021 às 09:04:01.

23/07/2021 - 09:00:08 Sistema O item 0070 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:01:18 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 1,76 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0029 até 23/07/2021 às 09:06:16.

23/07/2021 - 09:03:19 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 3,12 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0068 até 23/07/2021 às 09:08:16.

23/07/2021 - 09:03:26 Sistema O item 0033 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

23/07/2021 - 09:03:26 Sistema O item 0033 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:04:03 Sistema O item 0052 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

23/07/2021 - 09:04:03 Sistema O item 0052 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:05:48 Sistema O item 0071 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:05:48 Sistema O item 0071 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:05:48 Sistema O item 0072 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:05:48 Sistema O item 0072 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:05:48 Sistema O item 0073 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:05:48 Sistema O item 0073 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:05:48 Sistema O item 0074 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:05:48 Sistema O item 0074 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:05:48 Sistema O item 0075 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:05:48 Sistema O item 0075 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:05:48 Sistema O item 0076 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:05:48 Sistema O item 0076 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:05:48 Sistema O item 0077 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:05:48 Sistema O item 0077 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:05:48 Sistema O item 0078 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:05:48 Sistema O item 0078 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:05:48 Sistema O item 0079 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:05:48 Sistema O item 0079 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:05:48 Sistema O item 0080 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:05:48 Sistema O item 0080 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:05:58 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 23,07 para o item 0023 foi aprovado pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:06:32 Sistema O item 0029 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

23/07/2021 - 09:06:32 Sistema O item 0029 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:06:42 Sistema O item 0081 foi aberto pelo pregoeiro.
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23/07/2021 - 09:06:42 Sistema O item 0081 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:06:42 Sistema O item 0082 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:06:42 Sistema O item 0082 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:06:42 Sistema O item 0083 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:06:42 Sistema O item 0083 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:06:42 Sistema O item 0084 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:06:42 Sistema O item 0084 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:06:42 Sistema O item 0085 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:06:42 Sistema O item 0085 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:06:42 Sistema O item 0086 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:06:42 Sistema O item 0086 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:06:42 Sistema O item 0087 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:06:42 Sistema O item 0087 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:06:42 Sistema O item 0088 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:06:42 Sistema O item 0088 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:06:42 Sistema O item 0089 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:06:42 Sistema O item 0089 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:06:42 Sistema O item 0090 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:06:42 Sistema O item 0090 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:08:00 Sistema O item 0091 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:08:00 Sistema O item 0091 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:08:00 Sistema O item 0092 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:08:00 Sistema O item 0092 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:08:00 Sistema O item 0093 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:08:00 Sistema O item 0093 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:08:00 Sistema O item 0094 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:08:00 Sistema O item 0094 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:08:00 Sistema O item 0095 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:08:00 Sistema O item 0095 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:08:00 Sistema O item 0096 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:08:00 Sistema O item 0096 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:08:00 Sistema O item 0097 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:08:00 Sistema O item 0097 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:08:00 Sistema O item 0098 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:08:00 Sistema O item 0098 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:08:00 Sistema O item 0099 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:08:00 Sistema O item 0099 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:08:00 Sistema O item 0100 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:08:00 Sistema O item 0100 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:08:19 Sistema O item 0068 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

23/07/2021 - 09:08:19 Sistema O item 0068 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:13:05 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 0,76 para o item 0090 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

23/07/2021 - 09:13:56 Sistema O item 0064 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:15:59 Sistema O item 0075 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:15:59 Sistema O item 0080 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:16:12 Sistema O item 0076 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:16:12 Sistema O item 0077 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:16:12 Sistema O item 0079 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:16:14 Sistema O item 0078 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

23/07/2021 - 09:16:14 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 3,29 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0078 até 23/07/2021 às 09:21:12.

23/07/2021 - 09:16:44 Sistema O item 0084 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:16:44 Sistema O item 0085 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:16:44 Sistema O item 0086 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:16:44 Sistema O item 0087 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:16:44 Sistema O item 0088 foi encerrado.
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23/07/2021 - 09:17:04 Sistema O item 0083 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:17:04 Sistema O item 0090 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:17:13 Sistema O item 0081 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

23/07/2021 - 09:17:13 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 8,43 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0081 até 23/07/2021 às 09:22:04.

23/07/2021 - 09:17:13 Sistema O item 0089 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

23/07/2021 - 09:17:13 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 1,70 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0089 até 23/07/2021 às 09:22:04.

23/07/2021 - 09:17:37 Sistema O item 0072 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:17:51 Sistema O item 0071 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:18:01 Sistema O item 0091 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:18:01 Sistema O item 0092 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:18:19 Sistema O item 0098 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:18:34 Sistema O item 0095 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

23/07/2021 - 09:18:34 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 2,84 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0095 até 23/07/2021 às 09:23:25.

23/07/2021 - 09:18:34 Sistema O item 0096 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

23/07/2021 - 09:18:34 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 2,29 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0096 até 23/07/2021 às 09:23:25.

23/07/2021 - 09:18:40 Sistema O item 0094 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:20:31 Sistema O item 0097 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:21:15 Sistema O item 0078 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

23/07/2021 - 09:21:15 Sistema O item 0078 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:21:37 Sistema O item 0100 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:22:08 Sistema O item 0081 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

23/07/2021 - 09:22:08 Sistema O item 0081 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:22:12 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 1,71 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0089 até 23/07/2021 às 09:27:08.

23/07/2021 - 09:22:35 Sistema O item 0093 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

23/07/2021 - 09:22:35 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 1,03 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0093 até 23/07/2021 às 09:27:27.

23/07/2021 - 09:23:46 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 2,85 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0095 até 23/07/2021 às 09:28:43.

23/07/2021 - 09:23:46 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 2,30 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0096 até 23/07/2021 às 09:28:43.

23/07/2021 - 09:24:11 Sistema O item 0099 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:25:48 Sistema O item 0073 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

23/07/2021 - 09:25:48 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 9,31 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0073 até 23/07/2021 às 09:30:39.

23/07/2021 - 09:27:55 Sistema O item 0089 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

23/07/2021 - 09:27:55 Sistema O item 0089 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:28:03 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 1,07 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0093 até 23/07/2021 às 09:32:55.

23/07/2021 - 09:28:50 Sistema O item 0095 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

23/07/2021 - 09:28:50 Sistema O item 0095 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:28:53 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 2,31 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0096 até 23/07/2021 às 09:33:50.

23/07/2021 - 09:29:13 Sistema O item 0101 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:29:13 Sistema O item 0101 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:29:13 Sistema O item 0102 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:29:13 Sistema O item 0102 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:29:13 Sistema O item 0103 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:29:13 Sistema O item 0103 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:29:13 Sistema O item 0104 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:29:13 Sistema O item 0104 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:29:13 Sistema O item 0105 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:29:13 Sistema O item 0105 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:29:13 Sistema O item 0106 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:29:13 Sistema O item 0106 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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23/07/2021 - 09:29:13 Sistema O item 0107 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:29:13 Sistema O item 0107 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:29:13 Sistema O item 0108 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:29:13 Sistema O item 0108 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:29:13 Sistema O item 0109 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:29:13 Sistema O item 0109 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:29:13 Sistema O item 0110 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:29:13 Sistema O item 0110 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:29:42 Sistema O item 0111 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:29:42 Sistema O item 0111 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:29:42 Sistema O item 0112 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:29:42 Sistema O item 0112 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:29:42 Sistema O item 0113 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:29:42 Sistema O item 0113 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:29:42 Sistema O item 0114 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:29:42 Sistema O item 0114 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:29:42 Sistema O item 0115 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:29:42 Sistema O item 0115 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:29:42 Sistema O item 0116 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:29:42 Sistema O item 0116 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:29:42 Sistema O item 0117 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:29:42 Sistema O item 0117 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:29:42 Sistema O item 0118 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:29:42 Sistema O item 0118 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:29:42 Sistema O item 0119 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:29:42 Sistema O item 0119 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:29:42 Sistema O item 0120 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:29:42 Sistema O item 0120 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:30:43 Sistema O item 0121 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:30:43 Sistema O item 0121 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:30:43 Sistema O item 0122 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:30:43 Sistema O item 0122 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:30:43 Sistema O item 0123 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:30:43 Sistema O item 0123 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:30:43 Sistema O item 0124 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:30:43 Sistema O item 0124 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:30:43 Sistema O item 0125 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:30:43 Sistema O item 0125 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:30:43 Sistema O item 0126 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:30:43 Sistema O item 0126 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:30:43 Sistema O item 0127 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:30:43 Sistema O item 0127 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:30:43 Sistema O item 0128 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:30:43 Sistema O item 0128 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:30:43 Sistema O item 0129 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:30:43 Sistema O item 0129 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:30:43 Sistema O item 0130 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:30:43 Sistema O item 0130 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:30:43 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 9,33 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0073 até 23/07/2021 às 09:35:40.

23/07/2021 - 09:31:15 Sistema O item 0131 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:31:15 Sistema O item 0131 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:31:15 Sistema O item 0132 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:31:15 Sistema O item 0132 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:31:15 Sistema O item 0133 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:31:15 Sistema O item 0133 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:31:15 Sistema O item 0134 foi aberto pelo pregoeiro.
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23/07/2021 - 09:31:15 Sistema O item 0134 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:31:15 Sistema O item 0135 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:31:15 Sistema O item 0135 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:31:15 Sistema O item 0136 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:31:15 Sistema O item 0136 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:31:15 Sistema O item 0137 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:31:15 Sistema O item 0137 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:31:15 Sistema O item 0138 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:31:15 Sistema O item 0138 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:31:15 Sistema O item 0139 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:31:15 Sistema O item 0139 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:31:15 Sistema O item 0140 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:31:15 Sistema O item 0140 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:34:11 Sistema O item 0023 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:34:11 Sistema O item 0093 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

23/07/2021 - 09:34:11 Sistema O item 0093 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:34:11 Sistema O item 0096 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

23/07/2021 - 09:34:11 Sistema O item 0096 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:34:37 Sistema O item 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

23/07/2021 - 09:34:37 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 14,86 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0001 até 23/07/2021 às 09:39:32.

23/07/2021 - 09:35:04 Sistema O item 0022 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:36:01 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 9,50 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0073 até 23/07/2021 às 09:40:51.

23/07/2021 - 09:39:22 Sistema O item 0102 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:39:22 Sistema O item 0104 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:39:22 Sistema O item 0106 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:39:22 Sistema O item 0107 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:39:22 Sistema O item 0109 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:39:22 Sistema O item 0110 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:39:49 Sistema O item 0111 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:39:49 Sistema O item 0112 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:39:49 Sistema O item 0113 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:39:49 Sistema O item 0114 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:39:49 Sistema O item 0115 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:39:49 Sistema O item 0119 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:39:49 Sistema O item 0120 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:39:49 Sistema O item 0001 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

23/07/2021 - 09:39:49 Sistema O item 0001 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:40:21 Sistema O item 0117 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:40:33 Sistema O item 0116 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:40:46 Sistema O item 0121 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:40:46 Sistema O item 0122 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:40:46 Sistema O item 0124 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:40:55 Sistema O item 0073 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

23/07/2021 - 09:40:55 Sistema O item 0073 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:41:09 Sistema O item 0126 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:41:33 Sistema O item 0105 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:41:33 Sistema O item 0118 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:41:33 Sistema O item 0134 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:41:49 Sistema O item 0108 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

23/07/2021 - 09:41:49 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 0,51 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0108 até 23/07/2021 às 09:46:33.

23/07/2021 - 09:41:52 Sistema O item 0074 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:42:26 Sistema O item 0138 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:42:53 Sistema O item 0131 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:43:07 Sistema O item 0123 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.
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23/07/2021 - 09:43:07 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 1,41 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0123 até 23/07/2021 às 09:48:02.

23/07/2021 - 09:43:11 Sistema O item 0132 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:43:26 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 13,00 para o item 0082 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

23/07/2021 - 09:43:47 Sistema O item 0128 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:43:47 Sistema O item 0129 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:43:47 Sistema O item 0130 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:43:47 Sistema O item 0135 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:44:51 Sistema O item 0125 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

23/07/2021 - 09:44:51 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 1,41 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0125 até 23/07/2021 às 09:49:34.

23/07/2021 - 09:44:54 Sistema O item 0127 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:44:54 Sistema O item 0139 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:46:53 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 13,00 para o item 0082 foi aprovado pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:47:23 Sistema O item 0108 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

23/07/2021 - 09:47:23 Sistema O item 0108 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:48:06 Sistema O item 0123 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

23/07/2021 - 09:48:06 Sistema O item 0123 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:49:40 Sistema O item 0125 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

23/07/2021 - 09:49:40 Sistema O item 0125 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:51:43 Sistema O item 0141 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:51:43 Sistema O item 0141 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:51:43 Sistema O item 0142 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:51:43 Sistema O item 0142 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:51:43 Sistema O item 0143 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:51:43 Sistema O item 0143 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:51:43 Sistema O item 0144 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:51:43 Sistema O item 0144 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:51:43 Sistema O item 0145 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:51:43 Sistema O item 0145 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:51:43 Sistema O item 0146 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:51:43 Sistema O item 0146 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:51:43 Sistema O item 0147 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:51:43 Sistema O item 0147 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:51:43 Sistema O item 0148 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:51:43 Sistema O item 0148 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:51:43 Sistema O item 0149 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:51:43 Sistema O item 0149 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:51:43 Sistema O item 0150 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:51:43 Sistema O item 0150 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:51:56 Sistema O item 0151 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:51:56 Sistema O item 0151 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:51:56 Sistema O item 0152 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:51:56 Sistema O item 0152 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:51:56 Sistema O item 0153 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:51:56 Sistema O item 0153 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:51:56 Sistema O item 0154 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:51:56 Sistema O item 0154 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:51:56 Sistema O item 0155 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:51:56 Sistema O item 0155 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:51:56 Sistema O item 0156 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:51:56 Sistema O item 0156 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:51:56 Sistema O item 0157 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:51:56 Sistema O item 0157 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:51:56 Sistema O item 0158 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:51:56 Sistema O item 0158 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:51:56 Sistema O item 0159 foi aberto pelo pregoeiro.
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23/07/2021 - 09:51:56 Sistema O item 0159 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:51:56 Sistema O item 0160 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:51:56 Sistema O item 0160 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:52:38 Sistema O item 0161 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:52:38 Sistema O item 0161 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:52:38 Sistema O item 0162 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:52:38 Sistema O item 0162 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:52:38 Sistema O item 0163 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:52:38 Sistema O item 0163 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:52:38 Sistema O item 0164 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:52:38 Sistema O item 0164 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:52:38 Sistema O item 0165 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:52:38 Sistema O item 0165 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:52:38 Sistema O item 0166 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:52:38 Sistema O item 0166 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:52:38 Sistema O item 0167 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:52:38 Sistema O item 0167 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:52:38 Sistema O item 0168 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:52:38 Sistema O item 0168 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:52:38 Sistema O item 0169 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:52:38 Sistema O item 0169 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:52:38 Sistema O item 0170 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:52:38 Sistema O item 0170 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:53:31 Sistema O item 0171 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:53:31 Sistema O item 0171 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:53:31 Sistema O item 0172 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:53:31 Sistema O item 0172 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:53:31 Sistema O item 0173 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:53:31 Sistema O item 0173 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:53:31 Sistema O item 0174 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:53:31 Sistema O item 0174 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:53:31 Sistema O item 0175 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:53:31 Sistema O item 0175 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:53:31 Sistema O item 0176 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:53:31 Sistema O item 0176 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:53:31 Sistema O item 0177 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:53:31 Sistema O item 0177 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:53:31 Sistema O item 0178 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:53:31 Sistema O item 0178 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:53:31 Sistema O item 0179 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:53:31 Sistema O item 0179 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:53:31 Sistema O item 0180 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 09:53:31 Sistema O item 0180 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 09:55:31 Sistema O item 0137 foi encerrado.

23/07/2021 - 09:55:37 Sistema O item 0136 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

23/07/2021 - 09:55:37 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 7,80 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0136 até 23/07/2021 às 10:00:31.

23/07/2021 - 09:55:37 Sistema O item 0140 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

23/07/2021 - 09:55:37 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 6,54 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0140 até 23/07/2021 às 10:00:31.

23/07/2021 - 10:00:36 Sistema O item 0136 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

23/07/2021 - 10:00:36 Sistema O item 0136 foi encerrado.

23/07/2021 - 10:00:36 Sistema O item 0140 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

23/07/2021 - 10:00:36 Sistema O item 0140 foi encerrado.

23/07/2021 - 10:01:59 Sistema O item 0141 foi encerrado.

23/07/2021 - 10:01:59 Sistema O item 0146 foi encerrado.

23/07/2021 - 10:01:59 Sistema O item 0147 foi encerrado.
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23/07/2021 - 10:01:59 Sistema O item 0157 foi encerrado.

23/07/2021 - 10:01:59 Sistema O item 0159 foi encerrado.

23/07/2021 - 10:01:59 Sistema O item 0160 foi encerrado.

23/07/2021 - 10:02:26 Sistema O item 0158 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

23/07/2021 - 10:02:26 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 2,69 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0158 até 23/07/2021 às 10:07:21.

23/07/2021 - 10:02:46 Sistema O item 0148 foi encerrado.

23/07/2021 - 10:02:46 Sistema O item 0161 foi encerrado.

23/07/2021 - 10:02:46 Sistema O item 0162 foi encerrado.

23/07/2021 - 10:02:46 Sistema O item 0163 foi encerrado.

23/07/2021 - 10:02:46 Sistema O item 0164 foi encerrado.

23/07/2021 - 10:02:46 Sistema O item 0166 foi encerrado.

23/07/2021 - 10:02:46 Sistema O item 0167 foi encerrado.

23/07/2021 - 10:02:46 Sistema O item 0168 foi encerrado.

23/07/2021 - 10:02:46 Sistema O item 0169 foi encerrado.

23/07/2021 - 10:02:46 Sistema O item 0170 foi encerrado.

23/07/2021 - 10:02:56 Sistema O item 0101 foi encerrado.

23/07/2021 - 10:02:56 Sistema O item 0149 foi encerrado.

23/07/2021 - 10:02:56 Sistema O item 0150 foi encerrado.

23/07/2021 - 10:03:05 Sistema O item 0082 foi encerrado.

23/07/2021 - 10:03:05 Sistema O item 0151 foi encerrado.

23/07/2021 - 10:03:13 Sistema O item 0152 foi encerrado.

23/07/2021 - 10:03:30 Sistema O item 0154 foi encerrado.

23/07/2021 - 10:03:34 Sistema O item 0171 foi encerrado.

23/07/2021 - 10:03:34 Sistema O item 0172 foi encerrado.

23/07/2021 - 10:03:34 Sistema O item 0173 foi encerrado.

23/07/2021 - 10:03:34 Sistema O item 0174 foi encerrado.

23/07/2021 - 10:03:47 Sistema O item 0156 foi encerrado.

23/07/2021 - 10:03:47 Sistema O item 0175 foi encerrado.

23/07/2021 - 10:05:02 Sistema O item 0181 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 10:05:02 Sistema O item 0181 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 10:05:02 Sistema O item 0182 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 10:05:02 Sistema O item 0182 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 10:05:02 Sistema O item 0183 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 10:05:02 Sistema O item 0183 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 10:05:02 Sistema O item 0184 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 10:05:02 Sistema O item 0184 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 10:05:02 Sistema O item 0185 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 10:05:02 Sistema O item 0185 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 10:05:02 Sistema O item 0186 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 10:05:02 Sistema O item 0186 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 10:05:02 Sistema O item 0187 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 10:05:02 Sistema O item 0187 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 10:05:02 Sistema O item 0188 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 10:05:02 Sistema O item 0188 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 10:05:02 Sistema O item 0189 foi aberto pelo pregoeiro.

23/07/2021 - 10:05:02 Sistema O item 0189 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2021 - 10:05:21 Sistema O item 0176 foi encerrado.

23/07/2021 - 10:07:53 Sistema O item 0142 foi encerrado.

23/07/2021 - 10:07:53 Sistema O item 0143 foi encerrado.

23/07/2021 - 10:07:53 Sistema O item 0144 foi encerrado.

23/07/2021 - 10:07:53 Sistema O item 0145 foi encerrado.

23/07/2021 - 10:07:53 Sistema O item 0165 foi encerrado.

23/07/2021 - 10:07:53 Sistema O item 0177 foi encerrado.

23/07/2021 - 10:07:53 Sistema O item 0178 foi encerrado.

23/07/2021 - 10:07:53 Sistema O item 0179 foi encerrado.

23/07/2021 - 10:07:53 Sistema O item 0180 foi encerrado.
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23/07/2021 - 10:07:53 Sistema O item 0158 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

23/07/2021 - 10:07:53 Sistema O item 0158 foi encerrado.

23/07/2021 - 10:08:08 Sistema O item 0133 foi encerrado.

23/07/2021 - 10:11:29 Sistema O item 0153 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

23/07/2021 - 10:11:29 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 5,01 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0153 até 23/07/2021 às 10:16:27.

23/07/2021 - 10:11:34 Sistema O item 0155 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

23/07/2021 - 10:11:34 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 2,01 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0155 até 23/07/2021 às 10:16:31.

23/07/2021 - 10:14:23 Sistema O item 0103 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

23/07/2021 - 10:14:23 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 9,05 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0103 até 23/07/2021 às 10:19:21.

23/07/2021 - 10:15:08 Sistema O item 0183 foi encerrado.

23/07/2021 - 10:15:08 Sistema O item 0184 foi encerrado.

23/07/2021 - 10:15:08 Sistema O item 0185 foi encerrado.

23/07/2021 - 10:15:08 Sistema O item 0187 foi encerrado.

23/07/2021 - 10:15:08 Sistema O item 0188 foi encerrado.

23/07/2021 - 10:15:08 Sistema O item 0189 foi encerrado.

23/07/2021 - 10:17:04 Sistema O item 0153 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

23/07/2021 - 10:17:04 Sistema O item 0153 foi encerrado.

23/07/2021 - 10:17:04 Sistema O item 0155 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

23/07/2021 - 10:17:04 Sistema O item 0155 foi encerrado.

23/07/2021 - 10:17:19 Sistema O item 0181 foi encerrado.

23/07/2021 - 10:21:05 Sistema O item 0103 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

23/07/2021 - 10:21:05 Sistema O item 0103 foi encerrado.

23/07/2021 - 10:21:38 Sistema O item 0182 foi encerrado.

23/07/2021 - 10:21:53 Sistema O item 0186 foi encerrado.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0001 teve como arrematante F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
14,85.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0002 teve como arrematante F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
2,52.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0003 teve como arrematante F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1,68.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0004 teve como arrematante F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
2,56.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0005 teve como arrematante A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI - MEI com valor
unitário de R$ 2,47.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0006 teve como arrematante D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. - ME com valor unitário de R$
4,96.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0007 teve como arrematante A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI - MEI com valor
unitário de R$ 1,30.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0008 teve como arrematante D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. - ME com valor unitário de R$
0,58.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0009 teve como arrematante D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. - ME com valor unitário de R$
1,20.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0010 teve como arrematante A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI - MEI com valor
unitário de R$ 16,61.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0011 teve como arrematante F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
5,74.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0012 teve como arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA - ME com valor unitário de R$ 3,15.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0013 teve como arrematante D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. - ME com valor unitário de R$
0,69.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0014 teve como arrematante F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1,44.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0015 teve como arrematante DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - ME
com valor unitário de R$ 8,50.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0016 teve como arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA - ME com valor unitário de R$ 9,68.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0017 teve como arrematante A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI - MEI com valor
unitário de R$ 11,19.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0018 teve como arrematante A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI - MEI com valor
unitário de R$ 19,65.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0019 teve como arrematante DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - ME
com valor unitário de R$ 3,60.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0020 teve como arrematante S. H. S. ATAIDE E CIA LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 19,00.
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23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0021 teve como arrematante M A COSTA JUNIOR EIRELI - ME com valor unitário de R$ 6,50.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0022 teve como arrematante D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. - ME com valor unitário de R$
17,95.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0023 teve como arrematante A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI - MEI com valor
unitário de R$ 19,95.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0024 teve como arrematante M A COSTA JUNIOR EIRELI - ME com valor unitário de R$ 22,75.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0025 teve como arrematante A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI - MEI com valor
unitário de R$ 23,39.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0026 teve como arrematante A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI - MEI com valor
unitário de R$ 20,09.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0027 teve como arrematante A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI - MEI com valor
unitário de R$ 24,50.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0028 teve como arrematante FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME com
valor unitário de R$ 2,09.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0029 teve como arrematante F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1,69.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0030 teve como arrematante F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1,85.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0031 teve como arrematante F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
2,13.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0032 teve como arrematante A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI - MEI com valor
unitário de R$ 2,63.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0033 teve como arrematante F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
23,68.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0034 teve como arrematante F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,34.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0035 teve como arrematante A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI - MEI com valor
unitário de R$ 0,97.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0036 teve como arrematante DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - ME
com valor unitário de R$ 1,20.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0037 teve como arrematante N R PEREIRA EIRELI - ME com valor unitário de R$ 8,54.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0038 teve como arrematante F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
8,90.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0039 teve como arrematante N R PEREIRA EIRELI - ME com valor unitário de R$ 15,00.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0040 teve como arrematante DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - ME
com valor unitário de R$ 7,69.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0041 teve como arrematante REPLETA DISTRIBUIDORA - EPP/SS com valor unitário de R$ 4,90.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0042 teve como arrematante N R PEREIRA EIRELI - ME com valor unitário de R$ 0,84.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0043 teve como arrematante N R PEREIRA EIRELI - ME com valor unitário de R$ 1,50.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0044 teve como arrematante REPLETA DISTRIBUIDORA - EPP/SS com valor unitário de R$ 3,07.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0045 teve como arrematante D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. - ME com valor unitário de R$
1,30.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0046 teve como arrematante TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 18,50.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0047 teve como arrematante D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. - ME com valor unitário de R$
19,01.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0048 teve como arrematante D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. - ME com valor unitário de R$
0,50.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0049 teve como arrematante D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. - ME com valor unitário de R$
0,34.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0050 teve como arrematante D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. - ME com valor unitário de R$
25,99.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0051 teve como arrematante F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,73.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0052 teve como arrematante F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
2,08.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0053 teve como arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA - ME com valor unitário de R$ 14,41.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0054 teve como arrematante F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1,36.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0055 teve como arrematante A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI - MEI com valor
unitário de R$ 18,97.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0056 teve como arrematante REPLETA DISTRIBUIDORA - EPP/SS com valor unitário de R$ 1,47.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0057 teve como arrematante G SOARES DE CARVALHO EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de
R$ 0,63.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0058 teve como arrematante TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 10,00.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0059 teve como arrematante TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 1,20.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0060 teve como arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA - ME com valor unitário de R$ 3,14.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0061 teve como arrematante DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - ME
com valor unitário de R$ 10,45.
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23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0062 teve como arrematante N R PEREIRA EIRELI - ME com valor unitário de R$ 7,85.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0063 teve como arrematante D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. - ME com valor unitário de R$
66,00.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0064 teve como arrematante D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. - ME com valor unitário de R$
55,91.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0065 teve como arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA - ME com valor unitário de R$ 41,31.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0066 teve como arrematante F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1,73.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0067 teve como arrematante N R PEREIRA EIRELI - ME com valor unitário de R$ 0,35.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0068 teve como arrematante F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
3,08.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0069 teve como arrematante M A COSTA JUNIOR EIRELI - ME com valor unitário de R$ 5,30.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0070 teve como arrematante A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI - MEI com valor
unitário de R$ 5,29.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0071 teve como arrematante A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI - MEI com valor
unitário de R$ 11,68.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0072 teve como arrematante D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. - ME com valor unitário de R$
30,59.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0073 teve como arrematante F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
9,30.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0074 teve como arrematante D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. - ME com valor unitário de R$
4,56.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0075 teve como arrematante D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. - ME com valor unitário de R$
16,99.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0076 teve como arrematante D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. - ME com valor unitário de R$
2,00.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0077 teve como arrematante D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. - ME com valor unitário de R$
2,50.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0078 teve como arrematante F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
3,28.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0079 teve como arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA - ME com valor unitário de R$ 26,05.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0080 teve como arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA - ME com valor unitário de R$ 4,42.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0081 teve como arrematante F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
8,42.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0082 teve como arrematante A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI - MEI com valor
unitário de R$ 12,65.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0083 teve como arrematante S. H. S. ATAIDE E CIA LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 8,03.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0084 teve como arrematante D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. - ME com valor unitário de R$
14,50.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0085 teve como arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA - ME com valor unitário de R$ 2,69.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0086 teve como arrematante F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
11,23.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0087 teve como arrematante D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. - ME com valor unitário de R$
0,80.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0088 teve como arrematante N R PEREIRA EIRELI - ME com valor unitário de R$ 3,62.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0089 teve como arrematante F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1,69.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0090 teve como arrematante N R PEREIRA EIRELI - ME com valor unitário de R$ 0,76.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0091 teve como arrematante D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. - ME com valor unitário de R$
3,70.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0092 teve como arrematante D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. - ME com valor unitário de R$
4,80.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0093 teve como arrematante F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1,02.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0094 teve como arrematante A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI - MEI com valor
unitário de R$ 3,70.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0095 teve como arrematante F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
2,83.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0096 teve como arrematante F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
2,28.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0097 teve como arrematante A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI - MEI com valor
unitário de R$ 1,97.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0098 teve como arrematante A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI - MEI com valor
unitário de R$ 3,25.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0099 teve como arrematante A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI - MEI com valor
unitário de R$ 2,57.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0100 teve como arrematante A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI - MEI com valor
unitário de R$ 6,73.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0101 teve como arrematante A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI - MEI com valor
unitário de R$ 2,33.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0102 teve como arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA - ME com valor unitário de R$ 10,29.
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23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0103 teve como arrematante F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
9,04.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0104 teve como arrematante A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI - MEI com valor
unitário de R$ 6,49.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0105 teve como arrematante A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI - MEI com valor
unitário de R$ 0,59.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0106 teve como arrematante A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI - MEI com valor
unitário de R$ 6,99.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0107 teve como arrematante A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI - MEI com valor
unitário de R$ 36,69.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0108 teve como arrematante F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,50.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0109 teve como arrematante D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. - ME com valor unitário de R$
0,99.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0110 teve como arrematante D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. - ME com valor unitário de R$
1,00.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0111 teve como arrematante F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,59.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0112 teve como arrematante D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. - ME com valor unitário de R$
0,21.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0113 teve como arrematante F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
0,68.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0114 teve como arrematante D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. - ME com valor unitário de R$
0,84.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0115 teve como arrematante DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - ME
com valor unitário de R$ 32,82.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0116 teve como arrematante A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI - MEI com valor
unitário de R$ 19,03.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0117 teve como arrematante A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI - MEI com valor
unitário de R$ 16,75.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0118 teve como arrematante D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. - ME com valor unitário de R$
14,62.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0119 teve como arrematante N R PEREIRA EIRELI - ME com valor unitário de R$ 14,99.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0120 teve como arrematante N R PEREIRA EIRELI - ME com valor unitário de R$ 0,71.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0121 teve como arrematante A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI - MEI com valor
unitário de R$ 19,90.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0122 teve como arrematante A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI - MEI com valor
unitário de R$ 19,95.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0123 teve como arrematante F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1,40.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0124 teve como arrematante F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1,42.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0125 teve como arrematante F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1,40.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0126 teve como arrematante DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - ME
com valor unitário de R$ 2,85.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0127 teve como arrematante A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI - MEI com valor
unitário de R$ 10,79.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0128 teve como arrematante A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI - MEI com valor
unitário de R$ 11,93.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0129 teve como arrematante A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI - MEI com valor
unitário de R$ 11,18.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0130 teve como arrematante A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI - MEI com valor
unitário de R$ 11,93.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0131 teve como arrematante S. H. S. ATAIDE E CIA LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 1,94.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0132 teve como arrematante A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI - MEI com valor
unitário de R$ 14,28.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0133 teve como arrematante A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI - MEI com valor
unitário de R$ 12,49.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0134 teve como arrematante A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI - MEI com valor
unitário de R$ 2,89.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0135 teve como arrematante A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI - MEI com valor
unitário de R$ 9,25.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0136 teve como arrematante F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
7,79.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0137 teve como arrematante S. H. S. ATAIDE E CIA LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 21,75.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0138 teve como arrematante A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI - MEI com valor
unitário de R$ 5,98.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0139 teve como arrematante A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI - MEI com valor
unitário de R$ 6,83.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0140 teve como arrematante F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
6,53.
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23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0141 teve como arrematante A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI - MEI com valor
unitário de R$ 23,49.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0142 teve como arrematante A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI - MEI com valor
unitário de R$ 24,49.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0143 teve como arrematante A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI - MEI com valor
unitário de R$ 27,52.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0144 teve como arrematante A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI - MEI com valor
unitário de R$ 24,52.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0145 teve como arrematante A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI - MEI com valor
unitário de R$ 27,52.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0146 teve como arrematante D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. - ME com valor unitário de R$
0,48.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0147 teve como arrematante D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. - ME com valor unitário de R$
0,67.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0148 teve como arrematante A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI - MEI com valor
unitário de R$ 2,09.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0149 teve como arrematante A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI - MEI com valor
unitário de R$ 9,28.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0150 teve como arrematante A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI - MEI com valor
unitário de R$ 2,09.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0151 teve como arrematante A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI - MEI com valor
unitário de R$ 3,97.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0152 teve como arrematante A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI - MEI com valor
unitário de R$ 4,97.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0153 teve como arrematante F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
5,00.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0154 teve como arrematante A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI - MEI com valor
unitário de R$ 3,35.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0155 teve como arrematante F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
2,00.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0156 teve como arrematante A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI - MEI com valor
unitário de R$ 2,69.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0157 teve como arrematante DISTRIBUIDORA MATOS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
2,70.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0158 teve como arrematante F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
2,68.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0159 teve como arrematante DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - ME
com valor unitário de R$ 9,20.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0160 teve como arrematante N R PEREIRA EIRELI - ME com valor unitário de R$ 31,95.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0161 teve como arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA - ME com valor unitário de R$ 30,22.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0162 teve como arrematante DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - ME
com valor unitário de R$ 5,50.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0163 teve como arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA - ME com valor unitário de R$ 3,87.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0164 teve como arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA - ME com valor unitário de R$ 3,99.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0165 teve como arrematante A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI - MEI com valor
unitário de R$ 12,62.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0166 teve como arrematante LOBO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP/SS
com valor unitário de R$ 8,00.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0167 teve como arrematante D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. - ME com valor unitário de R$
3,80.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0168 teve como arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA - ME com valor unitário de R$ 4,25.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0169 teve como arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA - ME com valor unitário de R$ 4,86.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0170 teve como arrematante DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - ME
com valor unitário de R$ 8,00.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0171 teve como arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA - ME com valor unitário de R$ 6,87.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0172 teve como arrematante DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - ME
com valor unitário de R$ 7,60.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0173 teve como arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA - ME com valor unitário de R$ 4,86.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0174 teve como arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA - ME com valor unitário de R$ 3,55.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0175 teve como arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA - ME com valor unitário de R$ 6,43.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0176 teve como arrematante A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI - MEI com valor
unitário de R$ 3,61.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0177 teve como arrematante A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI - MEI com valor
unitário de R$ 3,47.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0178 teve como arrematante A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI - MEI com valor
unitário de R$ 4,22.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0179 teve como arrematante A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI - MEI com valor
unitário de R$ 2,98.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0180 teve como arrematante A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI - MEI com valor
unitário de R$ 2,98.
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23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0181 teve como arrematante D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. - ME com valor unitário de R$
2,18.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0182 teve como arrematante D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. - ME com valor unitário de R$
3,88.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0183 teve como arrematante A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI - MEI com valor
unitário de R$ 2,68.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0184 teve como arrematante A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI - MEI com valor
unitário de R$ 4,28.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0185 teve como arrematante N R PEREIRA EIRELI - ME com valor unitário de R$ 3,28.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0186 teve como arrematante D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. - ME com valor unitário de R$
14,06.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0187 teve como arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA - ME com valor unitário de R$ 1,34.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0188 teve como arrematante D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. - ME com valor unitário de R$
0,50.

23/07/2021 - 10:43:13 Sistema O item 0189 teve como arrematante D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. - ME com valor unitário de R$
0,60.

23/07/2021 - 19:04:49 Pregoeiro a sessão será suspensa e reaberta no dia 29/07/2021 ás 09:00 horas

29/07/2021 - 09:03:13 Pregoeiro Bom dia Srs. Fornecedores, o processo está sendo reaberto para continuidade do certame.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O fornecedor A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI foi desclassificado no processo.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema Motivo: A empresa deixou de apresentar a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação
exigido 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a
etapa de envio dessa documentação e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão... (CONTINUA)

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema (CONT. 1) social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O fornecedor A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI foi desclassificado para o item 0005 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante F L SAMPAIO DE ABREU LTDA com valor unitário de R$ 2,48.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O fornecedor A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI foi desclassificado para o item 0007 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante N R PEREIRA EIRELI com valor unitário de R$ 1,31.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O fornecedor A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI foi desclassificado para o item 0010 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante G SOARES DE CARVALHO EIRELI com valor unitário de R$
16,62.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O fornecedor A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI foi desclassificado para o item 0017 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O item 0017 tem como novo arrematante TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI com valor unitário
de R$ 11,20.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O fornecedor A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI foi desclassificado para o item 0018 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O item 0018 tem como novo arrematante TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI com valor unitário
de R$ 19,66.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O fornecedor A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI foi desclassificado para o item 0023 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O item 0023 tem como novo arrematante M A COSTA JUNIOR EIRELI com valor unitário de R$ 19,96.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O fornecedor A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI foi desclassificado para o item 0025 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O item 0025 tem como novo arrematante FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR com
valor unitário de R$ 23,40.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O fornecedor A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI foi desclassificado para o item 0026 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O item 0026 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 20,10.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O fornecedor A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI foi desclassificado para o item 0027 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O item 0027 tem como novo arrematante N R PEREIRA EIRELI com valor unitário de R$ 24,51.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O fornecedor A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI foi desclassificado para o item 0032 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O item 0032 tem como novo arrematante REPLETA DISTRIBUIDORA com valor unitário de R$ 2,64.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O fornecedor A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI foi desclassificado para o item 0035 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O item 0035 está empatado e será agendado o sorteio público pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O fornecedor A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI foi desclassificado para o item 0055 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O item 0055 tem como novo arrematante N R PEREIRA EIRELI com valor unitário de R$ 18,98.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O fornecedor A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI foi desclassificado para o item 0070 pelo
pregoeiro.
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29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O item 0070 tem como novo arrematante M A COSTA JUNIOR EIRELI com valor unitário de R$ 5,30.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O fornecedor A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI foi desclassificado para o item 0071 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O item 0071 tem como novo arrematante REPLETA DISTRIBUIDORA com valor unitário de R$ 11,69.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O fornecedor A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI foi desclassificado para o item 0082 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O item 0082 tem como novo arrematante D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. com valor unitário de R$
12,66.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O fornecedor A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI foi desclassificado para o item 0094 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O item 0094 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 3,71.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O fornecedor A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI foi desclassificado para o item 0097 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O item 0097 tem como novo arrematante S. H. S. ATAIDE E CIA LTDA com valor unitário de R$ 1,98.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O fornecedor A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI foi desclassificado para o item 0098 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O item 0098 tem como novo arrematante TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI com valor unitário
de R$ 3,26.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O fornecedor A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI foi desclassificado para o item 0099 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O item 0099 tem como novo arrematante D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. com valor unitário de R$
2,58.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O fornecedor A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI foi desclassificado para o item 0100 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O item 0100 tem como novo arrematante N R PEREIRA EIRELI com valor unitário de R$ 6,74.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O fornecedor A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI foi desclassificado para o item 0101 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O item 0101 tem como novo arrematante D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. com valor unitário de R$
2,34.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O fornecedor A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI foi desclassificado para o item 0104 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O item 0104 tem como novo arrematante N R PEREIRA EIRELI com valor unitário de R$ 6,50.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O fornecedor A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI foi desclassificado para o item 0105 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O item 0105 tem como novo arrematante N R PEREIRA EIRELI com valor unitário de R$ 0,60.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O fornecedor A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI foi desclassificado para o item 0106 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O item 0106 tem como novo arrematante TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI com valor unitário
de R$ 7,00.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O fornecedor A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI foi desclassificado para o item 0107 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O item 0107 tem como novo arrematante TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI com valor unitário
de R$ 36,70.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O fornecedor A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI foi desclassificado para o item 0116 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O item 0116 tem como novo arrematante N R PEREIRA EIRELI com valor unitário de R$ 19,04.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O fornecedor A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI foi desclassificado para o item 0117 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O item 0117 tem como novo arrematante N R PEREIRA EIRELI com valor unitário de R$ 16,76.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O fornecedor A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI foi desclassificado para o item 0121 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O item 0121 tem como novo arrematante REPLETA DISTRIBUIDORA com valor unitário de R$ 19,91.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O fornecedor A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI foi desclassificado para o item 0122 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O item 0122 tem como novo arrematante REPLETA DISTRIBUIDORA com valor unitário de R$ 19,96.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O fornecedor A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI foi desclassificado para o item 0127 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O item 0127 tem como novo arrematante N R PEREIRA EIRELI com valor unitário de R$ 10,80.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O fornecedor A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI foi desclassificado para o item 0128 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O item 0128 tem como novo arrematante N R PEREIRA EIRELI com valor unitário de R$ 11,94.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O fornecedor A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI foi desclassificado para o item 0129 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O item 0129 tem como novo arrematante N R PEREIRA EIRELI com valor unitário de R$ 11,19.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O fornecedor A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI foi desclassificado para o item 0130 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O item 0130 tem como novo arrematante N R PEREIRA EIRELI com valor unitário de R$ 11,94.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O fornecedor A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI foi desclassificado para o item 0132 pelo
pregoeiro.
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29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O item 0132 tem como novo arrematante REPLETA DISTRIBUIDORA com valor unitário de R$ 14,29.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O fornecedor A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI foi desclassificado para o item 0133 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O item 0133 tem como novo arrematante F L SAMPAIO DE ABREU LTDA com valor unitário de R$ 12,50.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O fornecedor A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI foi desclassificado para o item 0134 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O item 0134 tem como novo arrematante D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. com valor unitário de R$
2,90.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O fornecedor A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI foi desclassificado para o item 0135 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O item 0135 tem como novo arrematante G SOARES DE CARVALHO EIRELI com valor unitário de R$ 9,26.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O fornecedor A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI foi desclassificado para o item 0138 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O item 0138 tem como novo arrematante G SOARES DE CARVALHO EIRELI com valor unitário de R$ 5,99.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O fornecedor A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI foi desclassificado para o item 0139 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O item 0139 tem como novo arrematante DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA
com valor unitário de R$ 6,84.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O fornecedor A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI foi desclassificado para o item 0141 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O item 0141 tem como novo arrematante N R PEREIRA EIRELI com valor unitário de R$ 23,50.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O fornecedor A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI foi desclassificado para o item 0142 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O item 0142 tem como novo arrematante D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. com valor unitário de R$
24,50.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O fornecedor A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI foi desclassificado para o item 0143 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O item 0143 tem como novo arrematante D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. com valor unitário de R$
27,53.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O fornecedor A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI foi desclassificado para o item 0144 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O item 0144 tem como novo arrematante D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. com valor unitário de R$
24,53.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O fornecedor A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI foi desclassificado para o item 0145 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O item 0145 tem como novo arrematante D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. com valor unitário de R$
27,53.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O fornecedor A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI foi desclassificado para o item 0148 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O item 0148 tem como novo arrematante TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI com valor unitário
de R$ 2,10.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O fornecedor A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI foi desclassificado para o item 0149 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O item 0149 tem como novo arrematante N R PEREIRA EIRELI com valor unitário de R$ 9,29.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O fornecedor A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI foi desclassificado para o item 0150 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O item 0150 tem como novo arrematante TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI com valor unitário
de R$ 2,10.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O fornecedor A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI foi desclassificado para o item 0151 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O item 0151 tem como novo arrematante TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI com valor unitário
de R$ 3,98.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O fornecedor A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI foi desclassificado para o item 0152 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O item 0152 tem como novo arrematante TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI com valor unitário
de R$ 4,98.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O fornecedor A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI foi desclassificado para o item 0154 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O item 0154 tem como novo arrematante REPLETA DISTRIBUIDORA com valor unitário de R$ 3,36.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O fornecedor A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI foi desclassificado para o item 0156 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O item 0156 tem como novo arrematante DISTRIBUIDORA MATOS EIRELI com valor unitário de R$ 2,70.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O fornecedor A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI foi desclassificado para o item 0165 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O item 0165 tem como novo arrematante TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI com valor unitário
de R$ 12,65.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O fornecedor A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI foi desclassificado para o item 0176 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O item 0176 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 3,62.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O fornecedor A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI foi desclassificado para o item 0177 pelo
pregoeiro.
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29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O item 0177 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 3,48.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O fornecedor A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI foi desclassificado para o item 0178 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O item 0178 tem como novo arrematante D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. com valor unitário de R$
4,23.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O fornecedor A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI foi desclassificado para o item 0179 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O item 0179 tem como novo arrematante N R PEREIRA EIRELI com valor unitário de R$ 2,99.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O fornecedor A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI foi desclassificado para o item 0180 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O item 0180 tem como novo arrematante N R PEREIRA EIRELI com valor unitário de R$ 2,99.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O fornecedor A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI foi desclassificado para o item 0183 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O item 0183 tem como novo arrematante N R PEREIRA EIRELI com valor unitário de R$ 2,69.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O fornecedor A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI foi desclassificado para o item 0184 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 14:42:20 Sistema O item 0184 tem como novo arrematante N R PEREIRA EIRELI com valor unitário de R$ 4,29.

29/07/2021 - 14:42:23 Sistema Para o item 0005, o fornecedor M A COSTA JUNIOR EIRELI tem direito a lance de desempate conforme a
LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 14:42:26 Sistema Para o item 0133, o fornecedor D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. tem direito a lance de desempate
conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 14:42:29 Sistema O fornecedor A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI foi desclassificado no processo.

29/07/2021 - 14:42:29 Sistema Motivo: A empresa deixou de apresentar a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação
exigido 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a
etapa de envio dessa documentação e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão... (CONTINUA)

29/07/2021 - 14:42:29 Sistema (CONT. 1) social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.

29/07/2021 - 14:42:29 Sistema O fornecedor A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI foi desclassificado para o item 0035 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 14:42:34 Sistema O fornecedor A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI foi desclassificado no processo.

29/07/2021 - 14:42:34 Sistema Motivo: A empresa deixou de apresentar a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação
exigido 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a
etapa de envio dessa documentação e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão... (CONTINUA)

29/07/2021 - 14:42:34 Sistema (CONT. 1) social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.

29/07/2021 - 14:42:34 Sistema O fornecedor A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI foi desclassificado para o item 0035 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 14:45:50 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0005 para o fornecedor M A
COSTA JUNIOR EIRELI foi definida pelo pregoeiro para 29/07/2021 às 15:15, encerrando às 15:20:00.

29/07/2021 - 14:46:42 Sistema Desempate realizado para o item 0035 tem como vencedor o fornecedor 38.079.866/0001-02

29/07/2021 - 14:46:42 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 38.079.866/0001-02, 06.865.814/0001-75

29/07/2021 - 14:47:21 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0133 para o fornecedor D.
CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. foi definida pelo pregoeiro para 29/07/2021 às 15:20, encerrando às
15:25:00.

29/07/2021 - 15:17:06 Sistema O item 0005 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 2,46.

29/07/2021 - 15:17:06 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante M A COSTA JUNIOR EIRELI com valor unitárioR$ 2,46.

29/07/2021 - 15:25:03 Sistema O item 0133 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

29/07/2021 - 15:25:03 Sistema O item 0133 foi encerrado.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O fornecedor D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. foi desclassificado no processo.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema Motivo: A empresa deixou de apresentar a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação
exigido 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a
etapa de envio dessa documentação.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O fornecedor D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. foi desclassificado para o item 0006 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante M A COSTA JUNIOR EIRELI com valor unitário de R$ 5,04.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O fornecedor D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. foi desclassificado para o item 0008 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O item 0008 está empatado e será agendado o sorteio público pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O fornecedor D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. foi desclassificado para o item 0009 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O item 0009 está empatado e será agendado o sorteio público pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O fornecedor D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. foi desclassificado para o item 0013 pelo pregoeiro.
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29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O item 0013 tem como novo arrematante FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR com
valor unitário de R$ 6,40.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O fornecedor D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. foi desclassificado para o item 0022 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O item 0022 tem como novo arrematante M A COSTA JUNIOR EIRELI com valor unitário de R$ 17,97.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O fornecedor D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. foi desclassificado para o item 0045 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O item 0045 tem como novo arrematante N R PEREIRA EIRELI com valor unitário de R$ 1,88.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O fornecedor D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. foi desclassificado para o item 0047 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O item 0047 tem como novo arrematante N R PEREIRA EIRELI com valor unitário de R$ 19,02.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O fornecedor D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. foi desclassificado para o item 0048 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O item 0048 tem como novo arrematante M A COSTA JUNIOR EIRELI com valor unitário de R$ 25,00.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O fornecedor D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. foi desclassificado para o item 0049 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O item 0049 tem como novo arrematante S. H. S. ATAIDE E CIA LTDA com valor unitário de R$ 0,35.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O fornecedor D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. foi desclassificado para o item 0050 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O item 0050 tem como novo arrematante M A COSTA JUNIOR EIRELI com valor unitário de R$ 26,00.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O fornecedor D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. foi desclassificado para o item 0063 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O item 0063 tem como novo arrematante N R PEREIRA EIRELI com valor unitário de R$ 66,08.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O fornecedor D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. foi desclassificado para o item 0064 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O item 0064 tem como novo arrematante N R PEREIRA EIRELI com valor unitário de R$ 56,24.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O fornecedor D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. foi desclassificado para o item 0072 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O item 0072 tem como novo arrematante N R PEREIRA EIRELI com valor unitário de R$ 30,63.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O fornecedor D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. foi desclassificado para o item 0074 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O item 0074 tem como novo arrematante F L SAMPAIO DE ABREU LTDA com valor unitário de R$ 4,61.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O fornecedor D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. foi desclassificado para o item 0075 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O item 0075 tem como novo arrematante T Nava Comércio de Eletrodomésticos com valor unitário de R$
28,87.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O fornecedor D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. foi desclassificado para o item 0076 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O item 0076 tem como novo arrematante F L SAMPAIO DE ABREU LTDA com valor unitário de R$ 2,58.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O fornecedor D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. foi desclassificado para o item 0077 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O item 0077 tem como novo arrematante TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI com valor unitário
de R$ 3,24.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O fornecedor D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. foi desclassificado para o item 0082 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O item 0082 tem como novo arrematante F L SAMPAIO DE ABREU LTDA com valor unitário de R$ 13,04.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O fornecedor D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. foi desclassificado para o item 0084 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O item 0084 tem como novo arrematante TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI com valor unitário
de R$ 27,79.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O fornecedor D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. foi desclassificado para o item 0087 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O item 0087 tem como novo arrematante N R PEREIRA EIRELI com valor unitário de R$ 2,17.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O fornecedor D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. foi desclassificado para o item 0091 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O item 0091 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 3,82.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O fornecedor D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. foi desclassificado para o item 0092 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O item 0092 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 5,19.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O fornecedor D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. foi desclassificado para o item 0099 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O item 0099 tem como novo arrematante S. H. S. ATAIDE E CIA LTDA com valor unitário de R$ 2,63.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O fornecedor D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. foi desclassificado para o item 0101 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O item 0101 tem como novo arrematante G SOARES DE CARVALHO EIRELI com valor unitário de R$ 2,65.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O fornecedor D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. foi desclassificado para o item 0109 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O item 0109 tem como novo arrematante REPLETA DISTRIBUIDORA com valor unitário de R$ 1,00.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O fornecedor D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. foi desclassificado para o item 0110 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O item 0110 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 1,01.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O fornecedor D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. foi desclassificado para o item 0112 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O item 0112 tem como novo arrematante G SOARES DE CARVALHO EIRELI com valor unitário de R$ 0,22.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O fornecedor D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. foi desclassificado para o item 0114 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O item 0114 tem como novo arrematante G SOARES DE CARVALHO EIRELI com valor unitário de R$ 0,85.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O fornecedor D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. foi desclassificado para o item 0118 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O item 0118 tem como novo arrematante G SOARES DE CARVALHO EIRELI com valor unitário de R$
14,64.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O fornecedor D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. foi desclassificado para o item 0134 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O item 0134 tem como novo arrematante REPLETA DISTRIBUIDORA com valor unitário de R$ 4,24.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O fornecedor D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. foi desclassificado para o item 0142 pelo pregoeiro.
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29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O item 0142 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 29,48.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O fornecedor D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. foi desclassificado para o item 0143 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O item 0143 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 29,48.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O fornecedor D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. foi desclassificado para o item 0144 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O item 0144 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 29,48.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O fornecedor D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. foi desclassificado para o item 0145 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O item 0145 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 29,48.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O fornecedor D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. foi desclassificado para o item 0146 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O item 0146 tem como novo arrematante TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI com valor unitário
de R$ 0,49.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O fornecedor D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. foi desclassificado para o item 0147 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O item 0147 tem como novo arrematante M A COSTA JUNIOR EIRELI com valor unitário de R$ 0,68.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O fornecedor D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. foi desclassificado para o item 0167 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O item 0167 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 3,85.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O fornecedor D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. foi desclassificado para o item 0178 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O item 0178 tem como novo arrematante N R PEREIRA EIRELI com valor unitário de R$ 4,25.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O fornecedor D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. foi desclassificado para o item 0181 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O item 0181 tem como novo arrematante F L SAMPAIO DE ABREU LTDA com valor unitário de R$ 2,19.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O fornecedor D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. foi desclassificado para o item 0182 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O item 0182 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 4,05.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O fornecedor D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. foi desclassificado para o item 0186 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O item 0186 tem como novo arrematante DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA
com valor unitário de R$ 15,20.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O fornecedor D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. foi desclassificado para o item 0188 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O item 0188 tem como novo arrematante N R PEREIRA EIRELI com valor unitário de R$ 1,61.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O fornecedor D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. foi desclassificado para o item 0189 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 15:52:32 Sistema O item 0189 tem como novo arrematante N R PEREIRA EIRELI com valor unitário de R$ 1,58.

29/07/2021 - 15:52:36 Sistema Para o item 0076, o fornecedor TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI tem direito a lance de
desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 15:52:36 Sistema Para o item 0082, o fornecedor S. H. S. ATAIDE E CIA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a
LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 15:52:38 Sistema Para o item 0181, o fornecedor N R PEREIRA EIRELI tem direito a lance de desempate conforme a LC
123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 15:52:39 Sistema O fornecedor D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. foi desclassificado no processo.

29/07/2021 - 15:52:39 Sistema Motivo: A empresa deixou de apresentar a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação
exigido 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a
etapa de envio dessa documentação.

29/07/2021 - 15:52:39 Sistema O fornecedor D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. foi desclassificado para o item 0008 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 15:52:39 Sistema O fornecedor D. CARDOSO DA SILVA E CIA. LTDA. foi desclassificado para o item 0009 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 15:55:09 Sistema Desempate realizado para o item 0008 tem como vencedor o fornecedor 38.056.561/0001-85

29/07/2021 - 15:55:09 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 38.056.561/0001-85, 17.433.114/0001-28

29/07/2021 - 15:55:25 Sistema Desempate realizado para o item 0009 tem como vencedor o fornecedor 38.056.561/0001-85

29/07/2021 - 15:55:25 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 38.056.561/0001-85, 17.433.114/0001-28

29/07/2021 - 15:56:37 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0076 para o fornecedor TECOM
DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI foi definida pelo pregoeiro para 29/07/2021 às 16:26, encerrando às
16:31:00.

29/07/2021 - 15:59:15 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0082 para o fornecedor S. H. S.
ATAIDE E CIA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 29/07/2021 às 16:30, encerrando às 16:35:00.

29/07/2021 - 16:00:10 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0181 para o fornecedor N R
PEREIRA EIRELI foi definida pelo pregoeiro para 29/07/2021 às 16:30, encerrando às 16:35:00.

29/07/2021 - 16:31:02 Sistema O item 0076 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

29/07/2021 - 16:31:02 Sistema O item 0076 foi encerrado.

29/07/2021 - 16:35:05 Sistema O item 0082 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

29/07/2021 - 16:35:05 Sistema O item 0082 foi encerrado.

29/07/2021 - 16:35:05 Sistema O item 0181 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

29/07/2021 - 16:35:05 Sistema O item 0181 foi encerrado.

29/07/2021 - 16:50:45 Sistema O fornecedor DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA foi desclassificado no
processo.

29/07/2021 - 16:50:45 Sistema Motivo: A empresa apresentou o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade
Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em
prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta
porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a identificação da
pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo emitido o atestado,
incluída nas identificações a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.
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29/07/2021 - 16:50:45 Sistema O fornecedor DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA foi desclassificado para o
item 0015 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 16:50:45 Sistema O item 0015 tem como novo arrematante N R PEREIRA EIRELI com valor unitário de R$ 45,68.

29/07/2021 - 16:50:45 Sistema O fornecedor DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA foi desclassificado para o
item 0019 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 16:50:45 Sistema O item 0019 tem como novo arrematante G SOARES DE CARVALHO EIRELI com valor unitário de R$ 6,13.

29/07/2021 - 16:50:45 Sistema O fornecedor DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA foi desclassificado para o
item 0036 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 16:50:45 Sistema O item 0036 tem como novo arrematante F L SAMPAIO DE ABREU LTDA com valor unitário de R$ 1,84.

29/07/2021 - 16:50:45 Sistema O fornecedor DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA foi desclassificado para o
item 0040 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 16:50:45 Sistema O item 0040 tem como novo arrematante S. H. S. ATAIDE E CIA LTDA com valor unitário de R$ 8,05.

29/07/2021 - 16:50:45 Sistema O fornecedor DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA foi desclassificado para o
item 0061 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 16:50:45 Sistema O item 0061 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 11,12.

29/07/2021 - 16:50:45 Sistema O fornecedor DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA foi desclassificado para o
item 0115 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 16:50:45 Sistema O item 0115 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 44,35.

29/07/2021 - 16:50:45 Sistema O fornecedor DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA foi desclassificado para o
item 0126 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 16:50:45 Sistema O item 0126 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 2,91.

29/07/2021 - 16:50:45 Sistema O fornecedor DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA foi desclassificado para o
item 0139 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 16:50:45 Sistema O item 0139 tem como novo arrematante M A COSTA JUNIOR EIRELI com valor unitário de R$ 10,75.

29/07/2021 - 16:50:45 Sistema O fornecedor DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA foi desclassificado para o
item 0159 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 16:50:45 Sistema O item 0159 tem como novo arrematante N R PEREIRA EIRELI com valor unitário de R$ 37,49.

29/07/2021 - 16:50:45 Sistema O fornecedor DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA foi desclassificado para o
item 0162 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 16:50:45 Sistema O item 0162 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 10,12.

29/07/2021 - 16:50:45 Sistema O fornecedor DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA foi desclassificado para o
item 0170 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 16:50:45 Sistema O item 0170 tem como novo arrematante N R PEREIRA EIRELI com valor unitário de R$ 9,71.

29/07/2021 - 16:50:45 Sistema O fornecedor DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA foi desclassificado para o
item 0172 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 16:50:45 Sistema O item 0172 tem como novo arrematante N R PEREIRA EIRELI com valor unitário de R$ 8,99.

29/07/2021 - 16:50:45 Sistema O fornecedor DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA foi desclassificado para o
item 0186 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 16:50:45 Sistema O item 0186 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 17,09.

29/07/2021 - 16:52:14 Sistema O fornecedor DISTRIBUIDORA MATOS EIRELI foi desclassificado no processo.

29/07/2021 - 16:52:14 Sistema Motivo: A empresa deixou de apresentar a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação
exigido 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a
etapa de envio dessa documentação e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão... (CONTINUA)

29/07/2021 - 16:52:14 Sistema (CONT. 1) social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.

29/07/2021 - 16:52:14 Sistema O fornecedor DISTRIBUIDORA MATOS EIRELI foi desclassificado para o item 0156 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 16:52:14 Sistema O item 0156 tem como novo arrematante C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI com valor unitário de
R$ 2,81.

29/07/2021 - 16:52:14 Sistema O fornecedor DISTRIBUIDORA MATOS EIRELI foi desclassificado para o item 0157 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 16:52:14 Sistema O item 0157 tem como novo arrematante C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI com valor unitário de
R$ 2,81.

29/07/2021 - 16:56:03 Sistema O fornecedor FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR foi desclassificado no processo.

29/07/2021 - 16:56:03 Sistema Motivo: A empresa deixou de apresentar a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação
exigido 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a
etapa de envio dessa documentação e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão... (CONTINUA)

29/07/2021 - 16:56:03 Sistema (CONT. 1) social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail.

29/07/2021 - 16:56:03 Sistema O fornecedor FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR foi desclassificado para o item 0013
pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 16:56:03 Sistema O item 0013 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 6,90.
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29/07/2021 - 16:56:03 Sistema O fornecedor FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR foi desclassificado para o item 0025
pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 16:56:03 Sistema O item 0025 tem como novo arrematante M A COSTA JUNIOR EIRELI com valor unitário de R$ 23,41.

29/07/2021 - 16:56:03 Sistema O fornecedor FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR foi desclassificado para o item 0028
pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 16:56:03 Sistema O item 0028 tem como novo arrematante N R PEREIRA EIRELI com valor unitário de R$ 2,10.

29/07/2021 - 16:57:25 Sistema O fornecedor G SOARES DE CARVALHO EIRELI foi desclassificado no processo.

29/07/2021 - 16:57:25 Sistema Motivo: A empresa deixou de apresentar a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação
exigido 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a
etapa de envio dessa documentação.

29/07/2021 - 16:57:25 Sistema O fornecedor G SOARES DE CARVALHO EIRELI foi desclassificado para o item 0010 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 16:57:25 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante N R PEREIRA EIRELI com valor unitário de R$ 16,69.

29/07/2021 - 16:57:25 Sistema O fornecedor G SOARES DE CARVALHO EIRELI foi desclassificado para o item 0019 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 16:57:25 Sistema O item 0019 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 7,00.

29/07/2021 - 16:57:25 Sistema O fornecedor G SOARES DE CARVALHO EIRELI foi desclassificado para o item 0057 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 16:57:25 Sistema O item 0057 tem como novo arrematante TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI com valor unitário
de R$ 0,84.

29/07/2021 - 16:57:25 Sistema O fornecedor G SOARES DE CARVALHO EIRELI foi desclassificado para o item 0101 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 16:57:25 Sistema O item 0101 tem como novo arrematante S. H. S. ATAIDE E CIA LTDA com valor unitário de R$ 2,79.

29/07/2021 - 16:57:25 Sistema O fornecedor G SOARES DE CARVALHO EIRELI foi desclassificado para o item 0112 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 16:57:25 Sistema O item 0112 tem como novo arrematante TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI com valor unitário
de R$ 0,55.

29/07/2021 - 16:57:25 Sistema O fornecedor G SOARES DE CARVALHO EIRELI foi desclassificado para o item 0114 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 16:57:25 Sistema O item 0114 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 1,41.

29/07/2021 - 16:57:25 Sistema O fornecedor G SOARES DE CARVALHO EIRELI foi desclassificado para o item 0118 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 16:57:25 Sistema O item 0118 tem como novo arrematante TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI com valor unitário
de R$ 17,98.

29/07/2021 - 16:57:25 Sistema O fornecedor G SOARES DE CARVALHO EIRELI foi desclassificado para o item 0135 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 16:57:25 Sistema O item 0135 tem como novo arrematante N R PEREIRA EIRELI com valor unitário de R$ 9,65.

29/07/2021 - 16:57:25 Sistema O fornecedor G SOARES DE CARVALHO EIRELI foi desclassificado para o item 0138 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 16:57:25 Sistema O item 0138 tem como novo arrematante S. H. S. ATAIDE E CIA LTDA com valor unitário de R$ 6,80.

29/07/2021 - 17:01:04 Sistema O fornecedor TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI foi desclassificado no processo.

29/07/2021 - 17:01:04 Sistema Motivo: A empresa deixou de apresentar a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação
exigido 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a
etapa de envio dessa documentação.

29/07/2021 - 17:01:04 Sistema O fornecedor TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI foi desclassificado para o item 0017 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 17:01:04 Sistema O item 0017 tem como novo arrematante N R PEREIRA EIRELI com valor unitário de R$ 11,25.

29/07/2021 - 17:01:04 Sistema O fornecedor TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI foi desclassificado para o item 0018 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 17:01:04 Sistema O item 0018 tem como novo arrematante N R PEREIRA EIRELI com valor unitário de R$ 20,18.

29/07/2021 - 17:01:04 Sistema O fornecedor TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI foi desclassificado para o item 0046 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 17:01:04 Sistema O item 0046 tem como novo arrematante N R PEREIRA EIRELI com valor unitário de R$ 24,56.

29/07/2021 - 17:01:04 Sistema O fornecedor TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI foi desclassificado para o item 0057 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 17:01:04 Sistema O item 0057 tem como novo arrematante F L SAMPAIO DE ABREU LTDA com valor unitário de R$ 1,29.

29/07/2021 - 17:01:04 Sistema O fornecedor TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI foi desclassificado para o item 0058 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 17:01:04 Sistema O item 0058 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 11,27.

29/07/2021 - 17:01:04 Sistema O fornecedor TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI foi desclassificado para o item 0059 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 17:01:04 Sistema O item 0059 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 4,60.

29/07/2021 - 17:01:04 Sistema O fornecedor TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI foi desclassificado para o item 0077 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 17:01:04 Sistema O item 0077 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 4,01.

29/07/2021 - 17:01:04 Sistema O fornecedor TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI foi desclassificado para o item 0084 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 17:01:04 Sistema O item 0084 tem como novo arrematante N R PEREIRA EIRELI com valor unitário de R$ 33,53.

29/07/2021 - 17:01:04 Sistema O fornecedor TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI foi desclassificado para o item 0098 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 17:01:04 Sistema O item 0098 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 4,82.
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29/07/2021 - 17:01:04 Sistema O fornecedor TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI foi desclassificado para o item 0106 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 17:01:04 Sistema O item 0106 tem como novo arrematante REPLETA DISTRIBUIDORA com valor unitário de R$ 14,29.

29/07/2021 - 17:01:04 Sistema O fornecedor TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI foi desclassificado para o item 0107 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 17:01:04 Sistema O item 0107 tem como novo arrematante N R PEREIRA EIRELI com valor unitário de R$ 45,00.

29/07/2021 - 17:01:04 Sistema O fornecedor TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI foi desclassificado para o item 0112 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 17:01:04 Sistema O item 0112 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 0,90.

29/07/2021 - 17:01:04 Sistema O fornecedor TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI foi desclassificado para o item 0118 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 17:01:04 Sistema O item 0118 tem como novo arrematante N R PEREIRA EIRELI com valor unitário de R$ 18,12.

29/07/2021 - 17:01:04 Sistema O fornecedor TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI foi desclassificado para o item 0146 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 17:01:04 Sistema O item 0146 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 0,60.

29/07/2021 - 17:01:04 Sistema O fornecedor TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI foi desclassificado para o item 0148 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 17:01:04 Sistema O item 0148 tem como novo arrematante M A COSTA JUNIOR EIRELI com valor unitário de R$ 2,20.

29/07/2021 - 17:01:04 Sistema O fornecedor TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI foi desclassificado para o item 0150 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 17:01:04 Sistema O item 0150 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 5,09.

29/07/2021 - 17:01:04 Sistema O fornecedor TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI foi desclassificado para o item 0151 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 17:01:04 Sistema O item 0151 tem como novo arrematante N R PEREIRA EIRELI com valor unitário de R$ 12,00.

29/07/2021 - 17:01:04 Sistema O fornecedor TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI foi desclassificado para o item 0152 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 17:01:04 Sistema O item 0152 tem como novo arrematante N R PEREIRA EIRELI com valor unitário de R$ 13,50.

29/07/2021 - 17:01:04 Sistema O fornecedor TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI foi desclassificado para o item 0165 pelo
pregoeiro.

29/07/2021 - 17:01:04 Sistema O item 0165 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 23,91.

29/07/2021 - 17:01:05 Sistema Para o item 0057, o fornecedor M A COSTA JUNIOR EIRELI tem direito a lance de desempate conforme a
LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:02:34 Sistema O fornecedor LOBO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi desclassificado no processo.

29/07/2021 - 17:02:34 Sistema Motivo: A empresa deixou de apresentar a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação
exigido 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a
etapa de envio dessa documentação.

29/07/2021 - 17:02:34 Sistema O fornecedor LOBO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item
0166 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:02:34 Sistema O item 0166 tem como novo arrematante N R PEREIRA EIRELI com valor unitário de R$ 78,75.

29/07/2021 - 17:04:45 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0057 para o fornecedor M A
COSTA JUNIOR EIRELI foi definida pelo pregoeiro para 29/07/2021 às 17:34, encerrando às 17:39:00.

29/07/2021 - 17:34:31 Sistema O item 0057 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 1,28.

29/07/2021 - 17:34:31 Sistema O item 0057 tem como novo arrematante M A COSTA JUNIOR EIRELI com valor unitárioR$ 1,28.

29/07/2021 - 17:48:23 Sistema O fornecedor M A COSTA JUNIOR EIRELI foi desclassificado no processo.

29/07/2021 - 17:48:23 Sistema Motivo: A empresa deixou de apresentar a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação
exigido 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a
etapa de envio dessa documentação e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão..

29/07/2021 - 17:48:23 Sistema O fornecedor M A COSTA JUNIOR EIRELI foi desclassificado para o item 0005 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:48:23 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante F L SAMPAIO DE ABREU LTDA com valor unitário de R$ 2,48.

29/07/2021 - 17:48:23 Sistema O fornecedor M A COSTA JUNIOR EIRELI foi desclassificado para o item 0006 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:48:23 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI com valor unitário de
R$ 5,30.

29/07/2021 - 17:48:23 Sistema O fornecedor M A COSTA JUNIOR EIRELI foi desclassificado para o item 0021 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:48:23 Sistema O item 0021 tem como novo arrematante S. H. S. ATAIDE E CIA LTDA com valor unitário de R$ 6,55.

29/07/2021 - 17:48:23 Sistema O fornecedor M A COSTA JUNIOR EIRELI foi desclassificado para o item 0022 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:48:23 Sistema O item 0022 tem como novo arrematante S. H. S. ATAIDE E CIA LTDA com valor unitário de R$ 21,00.

29/07/2021 - 17:48:23 Sistema O fornecedor M A COSTA JUNIOR EIRELI foi desclassificado para o item 0023 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:48:23 Sistema O item 0023 tem como novo arrematante F L SAMPAIO DE ABREU LTDA com valor unitário de R$ 20,02.

29/07/2021 - 17:48:23 Sistema O fornecedor M A COSTA JUNIOR EIRELI foi desclassificado para o item 0024 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:48:23 Sistema O item 0024 tem como novo arrematante Marghess Grupo Empresarial Eireli com valor unitário de R$ 23,37.
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29/07/2021 - 17:48:23 Sistema O fornecedor M A COSTA JUNIOR EIRELI foi desclassificado para o item 0025 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:48:23 Sistema O item 0025 tem como novo arrematante REPLETA DISTRIBUIDORA com valor unitário de R$ 23,84.

29/07/2021 - 17:48:23 Sistema O fornecedor M A COSTA JUNIOR EIRELI foi desclassificado para o item 0035 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:48:23 Sistema O item 0035 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 1,14.

29/07/2021 - 17:48:23 Sistema O fornecedor M A COSTA JUNIOR EIRELI foi desclassificado para o item 0048 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:48:23 Sistema O item 0048 tem como novo arrematante N R PEREIRA EIRELI com valor unitário de R$ 37,49.

29/07/2021 - 17:48:23 Sistema O fornecedor M A COSTA JUNIOR EIRELI foi desclassificado para o item 0050 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:48:23 Sistema O item 0050 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 35,81.

29/07/2021 - 17:48:23 Sistema O fornecedor M A COSTA JUNIOR EIRELI foi desclassificado para o item 0057 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:48:23 Sistema O item 0057 tem como novo arrematante F L SAMPAIO DE ABREU LTDA com valor unitário de R$ 1,29.

29/07/2021 - 17:48:23 Sistema O fornecedor M A COSTA JUNIOR EIRELI foi desclassificado para o item 0069 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:48:23 Sistema O item 0069 tem como novo arrematante C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI com valor unitário de
R$ 6,45.

29/07/2021 - 17:48:23 Sistema O fornecedor M A COSTA JUNIOR EIRELI foi desclassificado para o item 0070 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:48:23 Sistema O item 0070 tem como novo arrematante C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI com valor unitário de
R$ 6,45.

29/07/2021 - 17:48:23 Sistema O fornecedor M A COSTA JUNIOR EIRELI foi desclassificado para o item 0139 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:48:23 Sistema O item 0139 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 10,79.

29/07/2021 - 17:48:23 Sistema O fornecedor M A COSTA JUNIOR EIRELI foi desclassificado para o item 0147 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:48:23 Sistema O item 0147 tem como novo arrematante REPLETA DISTRIBUIDORA com valor unitário de R$ 0,70.

29/07/2021 - 17:48:23 Sistema O fornecedor M A COSTA JUNIOR EIRELI foi desclassificado para o item 0148 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:48:23 Sistema O item 0148 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 2,21.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O fornecedor N R PEREIRA EIRELI foi desclassificado no processo.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema Motivo: A empresa deixou de apresentar a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação
exigido 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a
etapa de envio dessa documentação.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O fornecedor N R PEREIRA EIRELI foi desclassificado para o item 0007 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante S. H. S. ATAIDE E CIA LTDA com valor unitário de R$ 4,44.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O fornecedor N R PEREIRA EIRELI foi desclassificado para o item 0010 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 20,30.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O fornecedor N R PEREIRA EIRELI foi desclassificado para o item 0015 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O item 0015 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
600,00.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O fornecedor N R PEREIRA EIRELI foi desclassificado para o item 0017 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O item 0017 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 17,02.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O fornecedor N R PEREIRA EIRELI foi desclassificado para o item 0018 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O item 0018 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 24,66.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O fornecedor N R PEREIRA EIRELI foi desclassificado para o item 0027 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O item 0027 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 24,76.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O fornecedor N R PEREIRA EIRELI foi desclassificado para o item 0028 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O item 0028 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 2,38.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O fornecedor N R PEREIRA EIRELI foi desclassificado para o item 0037 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O item 0037 tem como novo arrematante REPLETA DISTRIBUIDORA com valor unitário de R$ 17,84.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O fornecedor N R PEREIRA EIRELI foi desclassificado para o item 0039 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O item 0039 tem como novo arrematante REPLETA DISTRIBUIDORA com valor unitário de R$ 16,61.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O fornecedor N R PEREIRA EIRELI foi desclassificado para o item 0042 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O item 0042 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 1,74.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O fornecedor N R PEREIRA EIRELI foi desclassificado para o item 0043 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O item 0043 tem como novo arrematante REPLETA DISTRIBUIDORA com valor unitário de R$ 22,70.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O fornecedor N R PEREIRA EIRELI foi desclassificado para o item 0045 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O item 0045 tem como novo arrematante F L SAMPAIO DE ABREU LTDA com valor unitário de R$ 15,99.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O fornecedor N R PEREIRA EIRELI foi desclassificado para o item 0046 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O item 0046 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 52,13.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O fornecedor N R PEREIRA EIRELI foi desclassificado para o item 0047 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O item 0047 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 40,80.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O fornecedor N R PEREIRA EIRELI foi desclassificado para o item 0048 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O item 0048 tem como novo arrematante C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI com valor unitário de
R$ 43,75.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O fornecedor N R PEREIRA EIRELI foi desclassificado para o item 0055 pelo pregoeiro.
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29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O item 0055 tem como novo arrematante T Nava Comércio de Eletrodomésticos com valor unitário de R$
80,00.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O fornecedor N R PEREIRA EIRELI foi desclassificado para o item 0062 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O item 0062 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 22,79.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O fornecedor N R PEREIRA EIRELI foi desclassificado para o item 0063 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O item 0063 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 87,23.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O fornecedor N R PEREIRA EIRELI foi desclassificado para o item 0064 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O item 0064 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 65,32.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O fornecedor N R PEREIRA EIRELI foi desclassificado para o item 0067 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O item 0067 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 4,29.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O fornecedor N R PEREIRA EIRELI foi desclassificado para o item 0072 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O item 0072 tem como novo arrematante F L SAMPAIO DE ABREU LTDA com valor unitário de R$ 74,44.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O fornecedor N R PEREIRA EIRELI foi desclassificado para o item 0084 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O item 0084 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 34,87.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O fornecedor N R PEREIRA EIRELI foi desclassificado para o item 0087 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O item 0087 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 15,24.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O fornecedor N R PEREIRA EIRELI foi desclassificado para o item 0088 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O item 0088 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 3,92.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O fornecedor N R PEREIRA EIRELI foi desclassificado para o item 0090 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O item 0090 tem como novo arrematante F L SAMPAIO DE ABREU LTDA com valor unitário de R$ 3,41.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O fornecedor N R PEREIRA EIRELI foi desclassificado para o item 0100 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O item 0100 tem como novo arrematante Marghess Grupo Empresarial Eireli com valor unitário de R$ 9,00.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O fornecedor N R PEREIRA EIRELI foi desclassificado para o item 0104 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O item 0104 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 12,68.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O fornecedor N R PEREIRA EIRELI foi desclassificado para o item 0105 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O item 0105 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 1,76.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O fornecedor N R PEREIRA EIRELI foi desclassificado para o item 0107 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O item 0107 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 140,83.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O fornecedor N R PEREIRA EIRELI foi desclassificado para o item 0116 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O item 0116 tem como novo arrematante C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI com valor unitário de
R$ 25,73.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O fornecedor N R PEREIRA EIRELI foi desclassificado para o item 0117 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O item 0117 tem como novo arrematante C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI com valor unitário de
R$ 18,11.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O fornecedor N R PEREIRA EIRELI foi desclassificado para o item 0118 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O item 0118 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 22,07.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O fornecedor N R PEREIRA EIRELI foi desclassificado para o item 0119 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O item 0119 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 37,75.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O fornecedor N R PEREIRA EIRELI foi desclassificado para o item 0120 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O item 0120 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 1,01.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O fornecedor N R PEREIRA EIRELI foi desclassificado para o item 0127 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O item 0127 está empatado e será agendado o sorteio público pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O fornecedor N R PEREIRA EIRELI foi desclassificado para o item 0128 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O item 0128 está empatado e será agendado o sorteio público pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O fornecedor N R PEREIRA EIRELI foi desclassificado para o item 0129 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O item 0129 está empatado e será agendado o sorteio público pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O fornecedor N R PEREIRA EIRELI foi desclassificado para o item 0130 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O item 0130 tem como novo arrematante C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI com valor unitário de
R$ 29,62.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O fornecedor N R PEREIRA EIRELI foi desclassificado para o item 0135 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O item 0135 tem como novo arrematante C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI com valor unitário de
R$ 9,81.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O fornecedor N R PEREIRA EIRELI foi desclassificado para o item 0141 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O item 0141 tem como novo arrematante Marghess Grupo Empresarial Eireli com valor unitário de R$
130,00.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O fornecedor N R PEREIRA EIRELI foi desclassificado para o item 0149 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O item 0149 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 13,20.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O fornecedor N R PEREIRA EIRELI foi desclassificado para o item 0151 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O item 0151 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 21,27.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O fornecedor N R PEREIRA EIRELI foi desclassificado para o item 0152 pelo pregoeiro.
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29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O item 0152 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 29,25.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O fornecedor N R PEREIRA EIRELI foi desclassificado para o item 0159 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O item 0159 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 38,36.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O fornecedor N R PEREIRA EIRELI foi desclassificado para o item 0160 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O item 0160 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 44,22.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O fornecedor N R PEREIRA EIRELI foi desclassificado para o item 0166 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O item 0166 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 88,82.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O fornecedor N R PEREIRA EIRELI foi desclassificado para o item 0170 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O item 0170 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 13,40.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O fornecedor N R PEREIRA EIRELI foi desclassificado para o item 0172 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O item 0172 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 13,33.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O fornecedor N R PEREIRA EIRELI foi desclassificado para o item 0178 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O item 0178 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 6,37.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O fornecedor N R PEREIRA EIRELI foi desclassificado para o item 0179 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O item 0179 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 6,63.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O fornecedor N R PEREIRA EIRELI foi desclassificado para o item 0180 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O item 0180 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 8,71.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O fornecedor N R PEREIRA EIRELI foi desclassificado para o item 0183 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O item 0183 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 13,97.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O fornecedor N R PEREIRA EIRELI foi desclassificado para o item 0184 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O item 0184 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 15,24.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O fornecedor N R PEREIRA EIRELI foi desclassificado para o item 0185 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O item 0185 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 33,17.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O fornecedor N R PEREIRA EIRELI foi desclassificado para o item 0188 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O item 0188 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 7,84.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O fornecedor N R PEREIRA EIRELI foi desclassificado para o item 0189 pelo pregoeiro.

29/07/2021 - 17:52:20 Sistema O item 0189 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 7,71.

29/07/2021 - 18:04:57 Pregoeiro a sessão será suspensa e reaberta no dia 30/07/2021 ás 08:00 horas

29/07/2021 - 18:07:07 Sistema Desempate realizado para o item 0127 tem como vencedor o fornecedor 09.233.047/0002-50

29/07/2021 - 18:07:07 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 09.233.047/0002-50, 26.689.426/0001-98

29/07/2021 - 18:07:19 Sistema Desempate realizado para o item 0128 tem como vencedor o fornecedor 26.689.426/0001-98

29/07/2021 - 18:07:19 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 26.689.426/0001-98, 09.233.047/0002-50

29/07/2021 - 18:07:31 Sistema Desempate realizado para o item 0129 tem como vencedor o fornecedor 26.689.426/0001-98

29/07/2021 - 18:07:31 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 26.689.426/0001-98, 09.233.047/0002-50

30/07/2021 - 08:01:55 Pregoeiro Bom dia, continuaremos a sessão com análise das propostas e documentos

30/07/2021 - 09:25:51 Sistema O fornecedor REPLETA DISTRIBUIDORA foi desclassificado no processo.

30/07/2021 - 09:25:51 Sistema Motivo: A empresa deixou de apresentar a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação
exigido 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a
etapa de envio dessa documentação e o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta porcento) dos itens ora licitados. O Atestado de Capacidade Técnica deve contar com a
identificação da pessoa jurídica que o emite, bem como a identificação da empresa para quem está sendo
emitido o atestado, incluída nas identificações a razão..

30/07/2021 - 09:25:51 Sistema O fornecedor REPLETA DISTRIBUIDORA foi desclassificado para o item 0025 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 09:25:51 Sistema O item 0025 tem como novo arrematante Marghess Grupo Empresarial Eireli com valor unitário de R$ 29,90.

30/07/2021 - 09:25:51 Sistema O fornecedor REPLETA DISTRIBUIDORA foi desclassificado para o item 0032 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 09:25:51 Sistema O item 0032 tem como novo arrematante C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI com valor unitário de
R$ 4,18.

30/07/2021 - 09:25:51 Sistema O fornecedor REPLETA DISTRIBUIDORA foi desclassificado para o item 0037 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 09:25:51 Sistema O item 0037 tem como novo arrematante S. H. S. ATAIDE E CIA LTDA com valor unitário de R$ 34,50.

30/07/2021 - 09:25:51 Sistema O fornecedor REPLETA DISTRIBUIDORA foi desclassificado para o item 0039 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 09:25:51 Sistema O item 0039 tem como novo arrematante F L SAMPAIO DE ABREU LTDA com valor unitário de R$ 18,43.

30/07/2021 - 09:25:51 Sistema O fornecedor REPLETA DISTRIBUIDORA foi desclassificado para o item 0041 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 09:25:51 Sistema O item 0041 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 33,80.

30/07/2021 - 09:25:51 Sistema O fornecedor REPLETA DISTRIBUIDORA foi desclassificado para o item 0043 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 09:25:51 Sistema O item 0043 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 25,16.

30/07/2021 - 09:25:51 Sistema O fornecedor REPLETA DISTRIBUIDORA foi desclassificado para o item 0044 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 09:25:51 Sistema O item 0044 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 8,04.

30/07/2021 - 09:25:51 Sistema O fornecedor REPLETA DISTRIBUIDORA foi desclassificado para o item 0056 pelo pregoeiro.

PR2021.05_CLHO-01305 - Pág 3148



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/08/2021 às 10:52:08.
Página 649 de 666

30/07/2021 - 09:25:51 Sistema O item 0056 tem como novo arrematante S. H. S. ATAIDE E CIA LTDA com valor unitário de R$ 6,85.

30/07/2021 - 09:25:51 Sistema O fornecedor REPLETA DISTRIBUIDORA foi desclassificado para o item 0071 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 09:25:51 Sistema O item 0071 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 12,66.

30/07/2021 - 09:25:51 Sistema O fornecedor REPLETA DISTRIBUIDORA foi desclassificado para o item 0106 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 09:25:51 Sistema O item 0106 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 27,86.

30/07/2021 - 09:25:51 Sistema O fornecedor REPLETA DISTRIBUIDORA foi desclassificado para o item 0109 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 09:25:51 Sistema O item 0109 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 1,01.

30/07/2021 - 09:25:51 Sistema O fornecedor REPLETA DISTRIBUIDORA foi desclassificado para o item 0121 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 09:25:51 Sistema O item 0121 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 24,22.

30/07/2021 - 09:25:51 Sistema O fornecedor REPLETA DISTRIBUIDORA foi desclassificado para o item 0122 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 09:25:51 Sistema O item 0122 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 21,44.

30/07/2021 - 09:25:51 Sistema O fornecedor REPLETA DISTRIBUIDORA foi desclassificado para o item 0128 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 09:25:51 Sistema O item 0128 tem como novo arrematante S. H. S. ATAIDE E CIA LTDA com valor unitário de R$ 32,41.

30/07/2021 - 09:25:51 Sistema O fornecedor REPLETA DISTRIBUIDORA foi desclassificado para o item 0129 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 09:25:51 Sistema O item 0129 tem como novo arrematante S. H. S. ATAIDE E CIA LTDA com valor unitário de R$ 32,41.

30/07/2021 - 09:25:51 Sistema O fornecedor REPLETA DISTRIBUIDORA foi desclassificado para o item 0132 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 09:25:51 Sistema O item 0132 tem como novo arrematante F L SAMPAIO DE ABREU LTDA com valor unitário de R$ 20,78.

30/07/2021 - 09:25:51 Sistema O fornecedor REPLETA DISTRIBUIDORA foi desclassificado para o item 0134 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 09:25:51 Sistema O item 0134 tem como novo arrematante S. H. S. ATAIDE E CIA LTDA com valor unitário de R$ 6,10.

30/07/2021 - 09:25:51 Sistema O fornecedor REPLETA DISTRIBUIDORA foi desclassificado para o item 0147 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 09:25:51 Sistema O item 0147 tem como novo arrematante S. H. S. ATAIDE E CIA LTDA com valor unitário de R$ 1,66.

30/07/2021 - 09:25:51 Sistema O fornecedor REPLETA DISTRIBUIDORA foi desclassificado para o item 0154 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 09:25:51 Sistema O item 0154 tem como novo arrematante S. H. S. ATAIDE E CIA LTDA com valor unitário de R$ 5,64.

30/07/2021 - 09:28:36 Sistema O fornecedor S. H. S. ATAIDE E CIA LTDA foi desclassificado no processo.

30/07/2021 - 09:28:36 Sistema Motivo: A empresa deixou de apresentar a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação
exigido 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a
etapa de envio dessa documentação.

30/07/2021 - 09:28:36 Sistema O fornecedor S. H. S. ATAIDE E CIA LTDA foi desclassificado para o item 0007 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 09:28:36 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante F L SAMPAIO DE ABREU LTDA com valor unitário de R$ 5,57.

30/07/2021 - 09:28:36 Sistema O fornecedor S. H. S. ATAIDE E CIA LTDA foi desclassificado para o item 0020 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 09:28:36 Sistema O item 0020 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 31,05.

30/07/2021 - 09:28:36 Sistema O fornecedor S. H. S. ATAIDE E CIA LTDA foi desclassificado para o item 0021 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 09:28:36 Sistema O item 0021 tem como novo arrematante F L SAMPAIO DE ABREU LTDA com valor unitário de R$ 6,69.

30/07/2021 - 09:28:36 Sistema O fornecedor S. H. S. ATAIDE E CIA LTDA foi desclassificado para o item 0022 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 09:28:36 Sistema O item 0022 tem como novo arrematante C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI com valor unitário de
R$ 22,88.

30/07/2021 - 09:28:36 Sistema O fornecedor S. H. S. ATAIDE E CIA LTDA foi desclassificado para o item 0037 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 09:28:36 Sistema O item 0037 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 99,50.

30/07/2021 - 09:28:36 Sistema O fornecedor S. H. S. ATAIDE E CIA LTDA foi desclassificado para o item 0040 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 09:28:36 Sistema O item 0040 tem como novo arrematante F L SAMPAIO DE ABREU LTDA com valor unitário de R$ 9,37.

30/07/2021 - 09:28:36 Sistema O fornecedor S. H. S. ATAIDE E CIA LTDA foi desclassificado para o item 0049 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 09:28:36 Sistema O item 0049 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 0,56.

30/07/2021 - 09:28:36 Sistema O fornecedor S. H. S. ATAIDE E CIA LTDA foi desclassificado para o item 0056 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 09:28:36 Sistema O item 0056 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 9,15.

30/07/2021 - 09:28:36 Sistema O fornecedor S. H. S. ATAIDE E CIA LTDA foi desclassificado para o item 0083 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 09:28:36 Sistema O item 0083 tem como novo arrematante F L SAMPAIO DE ABREU LTDA com valor unitário de R$ 13,74.

30/07/2021 - 09:28:36 Sistema O fornecedor S. H. S. ATAIDE E CIA LTDA foi desclassificado para o item 0097 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 09:28:36 Sistema O item 0097 tem como novo arrematante Marghess Grupo Empresarial Eireli com valor unitário de R$ 3,00.

30/07/2021 - 09:28:36 Sistema O fornecedor S. H. S. ATAIDE E CIA LTDA foi desclassificado para o item 0099 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 09:28:36 Sistema O item 0099 tem como novo arrematante C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI com valor unitário de
R$ 4,06.

30/07/2021 - 09:28:36 Sistema O fornecedor S. H. S. ATAIDE E CIA LTDA foi desclassificado para o item 0101 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 09:28:36 Sistema O item 0101 tem como novo arrematante Marghess Grupo Empresarial Eireli com valor unitário de R$ 2,80.

30/07/2021 - 09:28:36 Sistema O fornecedor S. H. S. ATAIDE E CIA LTDA foi desclassificado para o item 0127 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 09:28:36 Sistema O item 0127 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 41,67.

30/07/2021 - 09:28:36 Sistema O fornecedor S. H. S. ATAIDE E CIA LTDA foi desclassificado para o item 0128 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 09:28:36 Sistema O item 0128 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 41,67.

30/07/2021 - 09:28:36 Sistema O fornecedor S. H. S. ATAIDE E CIA LTDA foi desclassificado para o item 0129 pelo pregoeiro.
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30/07/2021 - 09:28:36 Sistema O item 0129 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 41,67.

30/07/2021 - 09:28:36 Sistema O fornecedor S. H. S. ATAIDE E CIA LTDA foi desclassificado para o item 0131 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 09:28:36 Sistema O item 0131 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 36,85.

30/07/2021 - 09:28:36 Sistema O fornecedor S. H. S. ATAIDE E CIA LTDA foi desclassificado para o item 0134 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 09:28:36 Sistema O item 0134 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 8,68.

30/07/2021 - 09:28:36 Sistema O fornecedor S. H. S. ATAIDE E CIA LTDA foi desclassificado para o item 0137 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 09:28:36 Sistema O item 0137 tem como novo arrematante Marghess Grupo Empresarial Eireli com valor unitário de R$ 39,00.

30/07/2021 - 09:28:36 Sistema O fornecedor S. H. S. ATAIDE E CIA LTDA foi desclassificado para o item 0138 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 09:28:36 Sistema O item 0138 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
7,25.

30/07/2021 - 09:28:36 Sistema O fornecedor S. H. S. ATAIDE E CIA LTDA foi desclassificado para o item 0147 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 09:28:36 Sistema O item 0147 tem como novo arrematante C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI com valor unitário de
R$ 1,87.

30/07/2021 - 09:28:36 Sistema O fornecedor S. H. S. ATAIDE E CIA LTDA foi desclassificado para o item 0154 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 09:28:36 Sistema O item 0154 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 7,77.

30/07/2021 - 09:28:38 Sistema Para o item 0083, o fornecedor C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI tem direito a lance de
desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 12:41:39 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0010 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 12:41:39 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 12:41:39 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
21,18.

30/07/2021 - 12:42:12 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0013 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 12:42:12 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 12:42:12 Sistema O item 0013 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
7,18.

30/07/2021 - 12:42:43 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0016 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 12:42:43 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 12:42:43 Sistema O item 0016 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
10,13.

30/07/2021 - 12:43:12 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0017 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 12:43:12 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 12:43:12 Sistema O item 0017 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
17,75.

30/07/2021 - 12:44:33 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0018 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 12:44:33 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 12:44:33 Sistema O item 0018 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
25,70.

30/07/2021 - 12:45:05 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0019 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 12:45:05 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 12:45:05 Sistema O item 0019 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
7,30.

30/07/2021 - 12:45:27 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0020 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 12:45:27 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 12:45:27 Sistema O item 0020 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
32,40.

30/07/2021 - 12:45:51 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0028 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 12:45:51 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 12:45:51 Sistema O item 0028 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
2,50.
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30/07/2021 - 12:46:16 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0035 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 12:46:16 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 12:46:16 Sistema O item 0035 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
1,22.

30/07/2021 - 12:48:57 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0041 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 12:48:57 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 12:48:57 Sistema O item 0041 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
35,31.

30/07/2021 - 12:49:21 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0042 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 12:49:21 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 12:49:21 Sistema O item 0042 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
1,81.

30/07/2021 - 12:49:47 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0043 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 12:49:47 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 12:49:47 Sistema O item 0043 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
26,27.

30/07/2021 - 12:51:42 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0044 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 12:51:42 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 12:51:42 Sistema O item 0044 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
8,38.

30/07/2021 - 12:52:05 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0046 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 12:52:05 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 12:52:05 Sistema O item 0046 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
54,45.

30/07/2021 - 12:52:30 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0047 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 12:52:30 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 12:52:30 Sistema O item 0047 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
42,92.

30/07/2021 - 12:53:38 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0053 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 12:53:38 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 12:53:38 Sistema O item 0053 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
15,12.

30/07/2021 - 12:54:00 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0067 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 12:54:00 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 12:54:00 Sistema O item 0067 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
4,51.

30/07/2021 - 12:54:32 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0083 para o fornecedor C R DE
OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI foi definida pelo pregoeiro para 30/07/2021 às 13:30, encerrando às
13:35:00.

30/07/2021 - 12:55:11 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0084 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 12:55:11 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 12:55:11 Sistema O item 0084 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
36,44.

30/07/2021 - 12:55:37 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0087 pelo pregoeiro.
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30/07/2021 - 12:55:37 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 12:55:37 Sistema O item 0087 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
15,93.

30/07/2021 - 12:55:59 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0088 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 12:55:59 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 12:55:59 Sistema O item 0088 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
4,10.

30/07/2021 - 12:56:26 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0091 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 12:56:26 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 12:56:26 Sistema O item 0091 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
4,02.

30/07/2021 - 12:56:51 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0092 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 12:56:51 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 12:56:51 Sistema O item 0092 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
5,45.

30/07/2021 - 12:57:15 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0094 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 12:57:15 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 12:57:15 Sistema O item 0094 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
3,88.

30/07/2021 - 12:57:50 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0104 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 12:57:50 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 12:57:50 Sistema O item 0104 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
13,25.

30/07/2021 - 12:58:23 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0121 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 12:58:23 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 12:58:23 Sistema O item 0121 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
25,31.

30/07/2021 - 12:59:00 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0139 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 12:59:00 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 12:59:00 Sistema O item 0139 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
11,29.

30/07/2021 - 12:59:38 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0142 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 12:59:38 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 12:59:38 Sistema O item 0142 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
39,86.

30/07/2021 - 13:01:14 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0143 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 13:01:14 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 13:01:14 Sistema O item 0143 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
30,84.

30/07/2021 - 13:01:55 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0145 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 13:01:55 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 13:01:55 Sistema O item 0145 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
30,86.

30/07/2021 - 13:02:23 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0149 pelo pregoeiro.
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30/07/2021 - 13:02:23 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 13:02:23 Sistema O item 0149 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
19,75.

30/07/2021 - 13:02:45 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0150 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 13:02:45 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 13:02:45 Sistema O item 0150 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
5,34.

30/07/2021 - 13:03:12 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0151 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 13:03:12 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 13:03:12 Sistema O item 0151 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
22,25.

30/07/2021 - 13:03:39 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0152 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 13:03:39 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 13:03:39 Sistema O item 0152 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
30,55.

30/07/2021 - 13:04:08 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0154 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 13:04:08 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 13:04:08 Sistema O item 0154 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
8,10.

30/07/2021 - 13:04:32 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0159 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 13:04:32 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 13:04:32 Sistema O item 0159 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
40,06.

30/07/2021 - 13:04:58 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0160 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 13:04:58 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 13:04:58 Sistema O item 0160 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
46,23.

30/07/2021 - 13:05:27 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0161 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 13:05:27 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 13:05:27 Sistema O item 0161 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
45,00.

30/07/2021 - 13:05:54 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0162 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 13:05:54 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 13:05:54 Sistema O item 0162 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
10,61.

30/07/2021 - 13:06:18 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0163 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 13:06:18 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 13:06:18 Sistema O item 0163 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
4,05.

30/07/2021 - 13:07:45 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0164 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 13:07:45 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 13:07:45 Sistema O item 0164 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
4,17.

30/07/2021 - 13:08:27 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0165 pelo pregoeiro.
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30/07/2021 - 13:08:27 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 13:08:27 Sistema O item 0165 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
24,98.

30/07/2021 - 13:09:02 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0166 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 13:09:02 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 13:09:02 Sistema O item 0166 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
92,80.

30/07/2021 - 13:09:38 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0168 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 13:09:38 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 13:09:38 Sistema O item 0168 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
4,41.

30/07/2021 - 13:10:07 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0169 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 13:10:07 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 13:10:07 Sistema O item 0169 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
5,06.

30/07/2021 - 13:10:27 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0170 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 13:10:27 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 13:10:27 Sistema O item 0170 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
13,43.

30/07/2021 - 13:10:50 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0171 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 13:10:50 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 13:10:50 Sistema O item 0171 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
7,14.

30/07/2021 - 13:11:21 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0172 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 13:11:21 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 13:11:21 Sistema O item 0172 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
13,75.

30/07/2021 - 13:12:00 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0173 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 13:12:00 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 13:12:00 Sistema O item 0173 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
5,06.

30/07/2021 - 13:12:26 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0174 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 13:12:26 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 13:12:26 Sistema O item 0174 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
3,67.

30/07/2021 - 13:12:55 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0175 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 13:12:55 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 13:12:55 Sistema O item 0175 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
6,67.

30/07/2021 - 13:13:16 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0176 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 13:13:16 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 13:13:16 Sistema O item 0176 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
3,77.

30/07/2021 - 13:13:44 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0177 pelo pregoeiro.
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30/07/2021 - 13:13:44 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 13:13:44 Sistema O item 0177 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
3,68.

30/07/2021 - 13:14:12 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0178 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 13:14:12 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 13:14:12 Sistema O item 0178 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
6,64.

30/07/2021 - 13:15:01 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0179 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 13:15:01 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 13:15:01 Sistema O item 0179 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
6,83.

30/07/2021 - 13:15:22 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0180 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 13:15:22 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 13:15:22 Sistema O item 0180 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
9,14.

30/07/2021 - 13:16:08 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0182 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 13:16:08 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 13:16:08 Sistema O item 0182 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
4,19.

30/07/2021 - 13:16:25 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0183 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 13:16:25 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 13:16:25 Sistema O item 0183 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
14,65.

30/07/2021 - 13:16:43 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0184 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 13:16:43 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 13:16:43 Sistema O item 0184 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
15,75.

30/07/2021 - 13:17:04 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0185 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 13:17:04 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 13:17:04 Sistema O item 0185 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
34,55.

30/07/2021 - 13:17:21 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0186 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 13:17:21 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 13:17:21 Sistema O item 0186 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
17,84.

30/07/2021 - 13:17:42 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0187 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 13:17:42 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 13:17:42 Sistema O item 0187 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
1,37.

30/07/2021 - 13:18:02 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0188 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 13:18:02 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 13:18:02 Sistema O item 0188 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
8,18.

30/07/2021 - 13:18:26 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0189 pelo pregoeiro.
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30/07/2021 - 13:18:26 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 13:18:26 Sistema O item 0189 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
8,00.

30/07/2021 - 13:22:02 Sistema O fornecedor T Nava Comércio de Eletrodomésticos foi desclassificado no processo.

30/07/2021 - 13:22:02 Sistema Motivo: A empresa deixou de apresentar a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação
exigido 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a
etapa de envio dessa documentação.

30/07/2021 - 13:22:02 Sistema O fornecedor T Nava Comércio de Eletrodomésticos foi desclassificado para o item 0055 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 13:22:02 Sistema O item 0055 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 121,64.

30/07/2021 - 13:22:02 Sistema O fornecedor T Nava Comércio de Eletrodomésticos foi desclassificado para o item 0075 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 13:22:02 Sistema O item 0075 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 51,86.

30/07/2021 - 13:23:01 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0055 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 13:23:01 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 13:23:01 Sistema O item 0055 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
127,09.

30/07/2021 - 13:23:52 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0075 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 13:23:52 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 13:23:52 Sistema O item 0075 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
54,18.

30/07/2021 - 13:35:03 Sistema O item 0083 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

30/07/2021 - 13:35:03 Sistema O item 0083 foi encerrado.

30/07/2021 - 13:37:14 Sistema O fornecedor C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI foi desclassificado no processo.

30/07/2021 - 13:37:14 Sistema Motivo: A empresa deixou de apresentar a proposta inicial juntamente com os documentos de habilitação
exigido 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de preços e declarações, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a
etapa de envio dessa documentação.

30/07/2021 - 13:37:14 Sistema O fornecedor C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI foi desclassificado para o item 0006 pelo
pregoeiro.

30/07/2021 - 13:37:14 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 7,67.

30/07/2021 - 13:37:14 Sistema O fornecedor C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI foi desclassificado para o item 0008 pelo
pregoeiro.

30/07/2021 - 13:37:14 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 4,09.

30/07/2021 - 13:37:14 Sistema O fornecedor C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI foi desclassificado para o item 0009 pelo
pregoeiro.

30/07/2021 - 13:37:14 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante F L SAMPAIO DE ABREU LTDA com valor unitário de R$ 33,17.

30/07/2021 - 13:37:14 Sistema O fornecedor C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI foi desclassificado para o item 0022 pelo
pregoeiro.

30/07/2021 - 13:37:14 Sistema O item 0022 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 23,85.

30/07/2021 - 13:37:14 Sistema O fornecedor C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI foi desclassificado para o item 0032 pelo
pregoeiro.

30/07/2021 - 13:37:14 Sistema O item 0032 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 7,97.

30/07/2021 - 13:37:14 Sistema O fornecedor C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI foi desclassificado para o item 0048 pelo
pregoeiro.

30/07/2021 - 13:37:14 Sistema O item 0048 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 68,27.

30/07/2021 - 13:37:14 Sistema O fornecedor C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI foi desclassificado para o item 0069 pelo
pregoeiro.

30/07/2021 - 13:37:14 Sistema O item 0069 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 7,90.

30/07/2021 - 13:37:14 Sistema O fornecedor C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI foi desclassificado para o item 0070 pelo
pregoeiro.

30/07/2021 - 13:37:14 Sistema O item 0070 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 6,70.

30/07/2021 - 13:37:14 Sistema O fornecedor C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI foi desclassificado para o item 0099 pelo
pregoeiro.

30/07/2021 - 13:37:14 Sistema O item 0099 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 4,09.

30/07/2021 - 13:37:14 Sistema O fornecedor C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI foi desclassificado para o item 0116 pelo
pregoeiro.

30/07/2021 - 13:37:14 Sistema O item 0116 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
27,15.

30/07/2021 - 13:37:14 Sistema O fornecedor C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI foi desclassificado para o item 0117 pelo
pregoeiro.
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30/07/2021 - 13:37:14 Sistema O item 0117 tem como novo arrematante Marghess Grupo Empresarial Eireli com valor unitário de R$
188,70.

30/07/2021 - 13:37:14 Sistema O fornecedor C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI foi desclassificado para o item 0130 pelo
pregoeiro.

30/07/2021 - 13:37:14 Sistema O item 0130 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 41,67.

30/07/2021 - 13:37:14 Sistema O fornecedor C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI foi desclassificado para o item 0135 pelo
pregoeiro.

30/07/2021 - 13:37:14 Sistema O item 0135 tem como novo arrematante Marghess Grupo Empresarial Eireli com valor unitário de R$ 10,00.

30/07/2021 - 13:37:14 Sistema O fornecedor C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI foi desclassificado para o item 0147 pelo
pregoeiro.

30/07/2021 - 13:37:14 Sistema O item 0147 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 3,52.

30/07/2021 - 13:37:14 Sistema O fornecedor C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI foi desclassificado para o item 0156 pelo
pregoeiro.

30/07/2021 - 13:37:14 Sistema O item 0156 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 4,52.

30/07/2021 - 13:37:14 Sistema O fornecedor C R DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI foi desclassificado para o item 0157 pelo
pregoeiro.

30/07/2021 - 13:37:14 Sistema O item 0157 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 4,49.

30/07/2021 - 13:42:43 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0006 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 13:42:43 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 13:42:43 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
8,04.

30/07/2021 - 13:43:02 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0008 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 13:43:02 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 13:43:02 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
36,39.

30/07/2021 - 13:43:46 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0022 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 13:43:46 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 13:43:46 Sistema O item 0022 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
25,00.

30/07/2021 - 13:46:17 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0122 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 13:46:17 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 13:46:17 Sistema O item 0122 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
22,46.

30/07/2021 - 13:46:59 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0126 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 13:46:59 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 13:46:59 Sistema O item 0126 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
3,78.

30/07/2021 - 13:47:28 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0127 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 13:47:28 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 13:47:28 Sistema O item 0127 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
43,56.

30/07/2021 - 13:47:53 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0128 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 13:47:53 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 13:47:53 Sistema O item 0128 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
43,56.

30/07/2021 - 13:48:21 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0129 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 13:48:21 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 13:48:21 Sistema O item 0129 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
43,56.

30/07/2021 - 13:50:05 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0131 pelo pregoeiro.
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30/07/2021 - 13:50:05 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 13:50:05 Sistema O item 0131 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
38,12.

30/07/2021 - 13:51:33 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0156 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 13:51:33 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 13:51:33 Sistema O item 0156 tem como novo arrematante Marghess Grupo Empresarial Eireli com valor unitário de R$ 5,50.

30/07/2021 - 13:52:06 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0157 pelo pregoeiro.

30/07/2021 - 13:52:06 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

30/07/2021 - 13:52:06 Sistema O item 0157 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
4,68.

30/07/2021 - 18:01:49 Pregoeiro a sessão será suspensa e reaberta no dia 02/08/2021 ás 11:00 horas

02/08/2021 - 11:02:51 Pregoeiro bom dia, daremos continuidade ao certame

02/08/2021 - 16:47:34 Sistema O fornecedor Marghess Grupo Empresarial Eireli foi desclassificado para o item 0024 pelo pregoeiro.

02/08/2021 - 16:47:34 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

02/08/2021 - 16:47:34 Sistema O item 0024 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 37,19.

02/08/2021 - 16:49:20 Sistema O fornecedor Marghess Grupo Empresarial Eireli foi desclassificado para o item 0025 pelo pregoeiro.

02/08/2021 - 16:49:20 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

02/08/2021 - 16:49:20 Sistema O item 0025 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 37,25.

02/08/2021 - 16:53:42 Sistema O fornecedor Marghess Grupo Empresarial Eireli foi desclassificado para o item 0117 pelo pregoeiro.

02/08/2021 - 16:53:42 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

02/08/2021 - 16:53:42 Sistema O item 0117 tem como novo arrematante F L SAMPAIO DE ABREU LTDA com valor unitário de R$ 230,49.

02/08/2021 - 17:01:10 Sistema O fornecedor Marghess Grupo Empresarial Eireli foi desclassificado para o item 0135 pelo pregoeiro.

02/08/2021 - 17:01:10 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

02/08/2021 - 17:01:10 Sistema O item 0135 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 15,14.

02/08/2021 - 17:01:41 Sistema O fornecedor Marghess Grupo Empresarial Eireli foi desclassificado para o item 0137 pelo pregoeiro.

02/08/2021 - 17:01:41 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

02/08/2021 - 17:01:41 Sistema O item 0137 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 59,56.

02/08/2021 - 17:30:43 Sistema O item 0141 foi cancelado por iniciativa do pregoeiro.

02/08/2021 - 17:30:43 Sistema Motivo: Em resposta ao pedido de impugnação feita no item, mantendo o princípio da eficiência e
economicidade processual, pugna-se pelo cancelamento apenas do referido item, sustentando assim o
processo como um todo, sem prejuízo à administração pública.

02/08/2021 - 17:55:19 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0024 pelo pregoeiro.

02/08/2021 - 17:55:19 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

02/08/2021 - 17:55:19 Sistema O item 0024 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
38,90.

02/08/2021 - 17:56:04 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0025 pelo pregoeiro.

02/08/2021 - 17:56:04 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados

02/08/2021 - 17:56:04 Sistema O item 0025 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
38,90.

02/08/2021 - 17:58:36 Sistema O fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA foi desclassificado para o item 0137 pelo pregoeiro.

02/08/2021 - 17:58:36 Sistema Motivo: o atestado em desconformidade com o item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta porcento) dos itens ora
licitados
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02/08/2021 - 17:58:36 Sistema O item 0137 tem como novo arrematante FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI com valor unitário de R$
62,80.

02/08/2021 - 18:04:47 Pregoeiro a sessão será suspensa e reaberta no dia 03/08/2021 ás 09:00 horas

03/08/2021 - 09:08:33 Pregoeiro Bom dia senhores fornecedores, daremos andamentos ao processo

03/08/2021 - 18:01:40 Pregoeiro a sessão será suspensa e reaberta no dia 04/08/2021 ás 09:00 horas

04/08/2021 - 09:08:09 Pregoeiro Bom dia senhores fornecedores, daremos andamentos ao processo

04/08/2021 - 18:05:29 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 05/08/2021.

04/08/2021 - 18:05:29 Sistema Motivo: encaminhar proposta readequada de todos os itens vencidos em arquivo único

04/08/2021 - 18:06:17 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 05/08/2021.

04/08/2021 - 18:06:17 Sistema Motivo: encaminhar proposta readequada de todos os itens vencidos em arquivo único

04/08/2021 - 18:07:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 05/08/2021.

04/08/2021 - 18:07:21 Sistema Motivo: encaminhar proposta readequada de todos os itens vencidos em arquivo único

04/08/2021 - 18:07:55 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0097. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 05/08/2021.

04/08/2021 - 18:07:55 Sistema Motivo: encaminhar proposta readequada de todos os itens vencidos em arquivo único

04/08/2021 - 18:08:51 Pregoeiro a sesão será retomada imediatamente posterior ao término das diligências

05/08/2021 - 08:24:22 Sistema A diligência do item 0006 foi anexada ao processo.

05/08/2021 - 08:31:30 Sistema A diligência do item 0012 foi anexada ao processo.

05/08/2021 - 08:55:31 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

05/08/2021 - 10:28:39 Pregoeiro Bom dia Srs Fornecedores, daremos continuação do certame.

05/08/2021 - 12:40:57 Sistema O fornecedor Marghess Grupo Empresarial Eireli foi desclassificado para o item 0097 pelo pregoeiro.

05/08/2021 - 12:40:57 Sistema Motivo: O fornecedor não encaminhou proposta readequada.

05/08/2021 - 12:40:57 Sistema O item 0097 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 3,12.

05/08/2021 - 12:41:23 Sistema O fornecedor Marghess Grupo Empresarial Eireli foi desclassificado para o item 0100 pelo pregoeiro.

05/08/2021 - 12:41:23 Sistema Motivo: O fornecedor não encaminhou proposta readequada.

05/08/2021 - 12:41:23 Sistema O item 0100 tem como novo arrematante F L SAMPAIO DE ABREU LTDA com valor unitário de R$ 9,97.

05/08/2021 - 12:41:43 Sistema O fornecedor Marghess Grupo Empresarial Eireli foi desclassificado para o item 0101 pelo pregoeiro.

05/08/2021 - 12:41:43 Sistema Motivo: O fornecedor não encaminhou proposta readequada.

05/08/2021 - 12:41:43 Sistema O item 0101 tem como novo arrematante LAILSSON DO CARMO SOUSA com valor unitário de R$ 3,65.

05/08/2021 - 12:42:09 Sistema O fornecedor Marghess Grupo Empresarial Eireli foi desclassificado para o item 0156 pelo pregoeiro e, por
não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

05/08/2021 - 12:42:09 Sistema Motivo: O fornecedor não encaminhou proposta readequada.

05/08/2021 - 17:29:53 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 06/08/2021.

05/08/2021 - 17:29:53 Sistema Motivo: encaminhar proposta readequada de todos os itens vencidos em arquivo único

05/08/2021 - 17:30:25 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 06/08/2021.

05/08/2021 - 17:30:25 Sistema Motivo: encaminhar proposta readequada de todos os itens vencidos em arquivo único

05/08/2021 - 17:31:27 Pregoeiro a sessão será retomada ao término do prazo de diligência.

05/08/2021 - 23:00:23 Sistema A diligência do item 0012 foi anexada ao processo.

06/08/2021 - 08:25:45 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

06/08/2021 - 10:06:47 Pregoeiro Bom dia. Dando continuidade ao certame.

06/08/2021 - 17:22:11 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA.

06/08/2021 - 17:22:11 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA.

06/08/2021 - 17:22:11 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA.

06/08/2021 - 17:22:11 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA.

06/08/2021 - 17:22:11 Sistema Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA.

06/08/2021 - 17:22:11 Sistema Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA.

06/08/2021 - 17:22:11 Sistema Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA.

06/08/2021 - 17:22:11 Sistema Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA.

06/08/2021 - 17:22:11 Sistema Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA.

06/08/2021 - 17:22:11 Sistema Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA.

06/08/2021 - 17:22:11 Sistema Para o item 0023 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA.

06/08/2021 - 17:22:11 Sistema Para o item 0029 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA.

06/08/2021 - 17:22:11 Sistema Para o item 0030 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA.

06/08/2021 - 17:22:11 Sistema Para o item 0031 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA.

06/08/2021 - 17:22:11 Sistema Para o item 0033 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA.

06/08/2021 - 17:22:11 Sistema Para o item 0034 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA.

06/08/2021 - 17:22:11 Sistema Para o item 0036 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA.

06/08/2021 - 17:22:11 Sistema Para o item 0038 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA.

06/08/2021 - 17:22:11 Sistema Para o item 0039 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA.
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06/08/2021 - 17:22:11 Sistema Para o item 0040 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA.

06/08/2021 - 17:22:11 Sistema Para o item 0045 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA.

06/08/2021 - 17:22:11 Sistema Para o item 0051 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA.

06/08/2021 - 17:22:11 Sistema Para o item 0052 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA.

06/08/2021 - 17:22:11 Sistema Para o item 0054 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA.

06/08/2021 - 17:22:11 Sistema Para o item 0057 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA.

06/08/2021 - 17:22:11 Sistema Para o item 0066 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA.

06/08/2021 - 17:22:11 Sistema Para o item 0068 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA.

06/08/2021 - 17:22:11 Sistema Para o item 0072 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA.

06/08/2021 - 17:22:11 Sistema Para o item 0073 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA.

06/08/2021 - 17:22:11 Sistema Para o item 0074 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA.

06/08/2021 - 17:22:11 Sistema Para o item 0076 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA.

06/08/2021 - 17:22:11 Sistema Para o item 0078 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA.

06/08/2021 - 17:22:11 Sistema Para o item 0081 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA.

06/08/2021 - 17:22:11 Sistema Para o item 0082 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA.

06/08/2021 - 17:22:11 Sistema Para o item 0083 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA.

06/08/2021 - 17:22:11 Sistema Para o item 0086 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA.

06/08/2021 - 17:22:11 Sistema Para o item 0089 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA.

06/08/2021 - 17:22:11 Sistema Para o item 0090 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA.

06/08/2021 - 17:22:11 Sistema Para o item 0093 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA.

06/08/2021 - 17:22:11 Sistema Para o item 0095 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA.

06/08/2021 - 17:22:11 Sistema Para o item 0096 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA.

06/08/2021 - 17:22:11 Sistema Para o item 0100 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA.

06/08/2021 - 17:22:11 Sistema Para o item 0103 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA.

06/08/2021 - 17:22:11 Sistema Para o item 0108 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA.

06/08/2021 - 17:22:11 Sistema Para o item 0111 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA.

06/08/2021 - 17:22:11 Sistema Para o item 0113 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA.

06/08/2021 - 17:22:11 Sistema Para o item 0117 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA.

06/08/2021 - 17:22:11 Sistema Para o item 0123 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA.

06/08/2021 - 17:22:11 Sistema Para o item 0124 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA.

06/08/2021 - 17:22:11 Sistema Para o item 0125 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA.

06/08/2021 - 17:22:11 Sistema Para o item 0132 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA.

06/08/2021 - 17:22:11 Sistema Para o item 0133 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA.

06/08/2021 - 17:22:11 Sistema Para o item 0136 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA.

06/08/2021 - 17:22:11 Sistema Para o item 0140 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA.

06/08/2021 - 17:22:11 Sistema Para o item 0153 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA.

06/08/2021 - 17:22:11 Sistema Para o item 0155 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA.

06/08/2021 - 17:22:11 Sistema Para o item 0158 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA.

06/08/2021 - 17:22:11 Sistema Para o item 0181 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F L SAMPAIO DE ABREU LTDA.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0028 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0035 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0041 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0042 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0043 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.
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06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0044 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0046 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0047 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0053 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0055 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0067 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0075 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0084 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0087 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0088 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0091 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0092 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0094 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0104 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0116 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0121 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0122 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0126 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0127 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0128 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0129 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0131 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0137 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0138 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0139 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0142 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0143 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0145 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0149 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0150 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0151 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0152 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0154 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0157 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0159 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0160 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0161 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0162 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0163 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0164 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0165 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0166 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0168 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0169 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0170 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0171 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0172 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0173 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0174 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0175 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0176 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0177 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0178 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0179 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0180 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0182 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0183 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.
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06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0184 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0185 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0186 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0187 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0188 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:26 Sistema Para o item 0189 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIPE OLIVEIRA CANAVIEIRA EIRELI.

06/08/2021 - 17:22:54 Sistema Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA.

06/08/2021 - 17:22:54 Sistema Para o item 0026 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA.

06/08/2021 - 17:22:54 Sistema Para o item 0027 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA.

06/08/2021 - 17:22:54 Sistema Para o item 0032 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA.

06/08/2021 - 17:22:54 Sistema Para o item 0037 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA.

06/08/2021 - 17:22:54 Sistema Para o item 0048 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA.

06/08/2021 - 17:22:54 Sistema Para o item 0049 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA.

06/08/2021 - 17:22:54 Sistema Para o item 0050 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA.

06/08/2021 - 17:22:54 Sistema Para o item 0056 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA.

06/08/2021 - 17:22:54 Sistema Para o item 0058 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA.

06/08/2021 - 17:22:54 Sistema Para o item 0059 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA.

06/08/2021 - 17:22:54 Sistema Para o item 0060 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA.

06/08/2021 - 17:22:54 Sistema Para o item 0061 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA.

06/08/2021 - 17:22:54 Sistema Para o item 0062 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA.

06/08/2021 - 17:22:54 Sistema Para o item 0063 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA.

06/08/2021 - 17:22:54 Sistema Para o item 0064 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA.

06/08/2021 - 17:22:54 Sistema Para o item 0065 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA.

06/08/2021 - 17:22:54 Sistema Para o item 0069 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA.

06/08/2021 - 17:22:54 Sistema Para o item 0070 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA.

06/08/2021 - 17:22:54 Sistema Para o item 0071 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA.

06/08/2021 - 17:22:54 Sistema Para o item 0077 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA.

06/08/2021 - 17:22:54 Sistema Para o item 0079 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA.

06/08/2021 - 17:22:54 Sistema Para o item 0080 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA.

06/08/2021 - 17:22:54 Sistema Para o item 0085 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA.

06/08/2021 - 17:22:54 Sistema Para o item 0097 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA.

06/08/2021 - 17:22:54 Sistema Para o item 0098 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA.

06/08/2021 - 17:22:54 Sistema Para o item 0099 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA.

06/08/2021 - 17:22:54 Sistema Para o item 0101 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA.

06/08/2021 - 17:22:54 Sistema Para o item 0102 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA.

06/08/2021 - 17:22:54 Sistema Para o item 0105 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA.

06/08/2021 - 17:22:54 Sistema Para o item 0106 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA.

06/08/2021 - 17:22:54 Sistema Para o item 0107 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA.

06/08/2021 - 17:22:54 Sistema Para o item 0109 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA.

06/08/2021 - 17:22:54 Sistema Para o item 0110 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA.

06/08/2021 - 17:22:54 Sistema Para o item 0112 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA.

06/08/2021 - 17:22:54 Sistema Para o item 0114 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA.

06/08/2021 - 17:22:54 Sistema Para o item 0115 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA.

06/08/2021 - 17:22:54 Sistema Para o item 0118 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA.

06/08/2021 - 17:22:54 Sistema Para o item 0119 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA.

06/08/2021 - 17:22:54 Sistema Para o item 0120 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA.

06/08/2021 - 17:22:54 Sistema Para o item 0130 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA.

06/08/2021 - 17:22:54 Sistema Para o item 0134 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA.

06/08/2021 - 17:22:54 Sistema Para o item 0135 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA.

06/08/2021 - 17:22:54 Sistema Para o item 0144 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA.

06/08/2021 - 17:22:54 Sistema Para o item 0146 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA.

06/08/2021 - 17:22:54 Sistema Para o item 0147 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA.

06/08/2021 - 17:22:54 Sistema Para o item 0148 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA.

06/08/2021 - 17:22:54 Sistema Para o item 0167 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LAILSSON DO CARMO SOUSA.

06/08/2021 - 17:23:46 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 06/08/2021 às 17:54.

06/08/2021 - 17:58:07 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

10/08/2021 - 10:09:10 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0117. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 10/08/2021.
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10/08/2021 - 10:09:10 Sistema Motivo: Sr fornecedor, solicito ao senhor que encaminhe a notas fiscais e contratos e/ou aditivos referente a
este item que comprove a quantidade atestada nos autos.

10/08/2021 - 14:36:11 Sistema A diligência do item 0117 foi anexada ao processo.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0001 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0002 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0003 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0004 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0005 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0006 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0007 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0008 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0009 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0010 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0011 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0012 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0013 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0014 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0015 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0016 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0017 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0018 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0019 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0020 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0021 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0022 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0023 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0024 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0025 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0026 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0027 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0028 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0029 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0030 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0031 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0032 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0033 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0034 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0035 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0036 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0037 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0038 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0039 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0040 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0041 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0042 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0043 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0044 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0045 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0046 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0047 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0048 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0049 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0050 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0051 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0052 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0053 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0054 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.
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10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0055 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0056 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0057 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0058 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0059 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0060 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0061 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0062 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0063 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0064 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0065 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0066 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0067 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0068 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0069 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0070 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0071 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0072 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0073 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0074 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0075 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0076 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0077 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0078 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0079 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0080 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0081 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0082 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0083 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0084 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0085 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0086 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0087 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0088 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0089 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0090 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0091 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0092 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0093 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0094 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0095 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0096 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0097 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0098 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0099 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0100 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0101 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0102 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0103 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0104 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0105 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0106 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0107 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0108 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0109 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0110 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0111 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.
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10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0112 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0113 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0114 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0115 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0116 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0117 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0118 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0119 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0120 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0121 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0122 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0123 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0124 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0125 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0126 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0127 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0128 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0129 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0130 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0131 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0132 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0133 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0134 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0135 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0136 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0137 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0138 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0139 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0140 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0142 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0143 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0144 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0145 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0146 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0147 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0148 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0149 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0150 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0151 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0152 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0153 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0154 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0155 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0157 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0158 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0159 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0160 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0161 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0162 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0163 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0164 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0165 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0166 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0167 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0168 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0169 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

10/08/2021 - 16:48:01 Sistema O Item 0170 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.
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