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ATA FINAL 
Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri 

Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri 

Registro de Preços Eletrônico - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021-PMI-SRP 

 

 
Datas Relevantes 

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

19/07/2021 11:04 19/07/2021 11:05 28/07/2021 10:00 02/08/2021 14:29 02/08/2021 14:30 

 
Alterações de Prazos / Republicações 

Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão Alterado em Alterado Por 

19/07/2021 11:05 28/07/2021 10:00 02/08/2021 13:59 02/08/2021 14:00 02/08/2021 14:02 DANIEL PINHEIRO 
CORREA 

 
Itens Licitados 

Código Produto V. Referência Qtde Qtde Mín. Unidade Situação 

0001 VEICULO AUTOMÓVEL, MÍNIMO 1.400 
CILINDRADAS, COM AR CONDICIONADO, COM 
NO MÁXIMO 02 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO, 
COM 04 PORTAS, COM CAPACIDADE PARA 
TRANSPORTE DE 05(CINCO) PASSAGEIROS 
INCLUINDO O CONDUTOR, MOVIDO A 
GASOLINA OU ÁLCOOL, PNEUS NOVOS, 
ESPELHO RETROVISOR EM AMBOS OS 
LADOS, PROTETOR DE CARTER, PELÍCULAS 
NOS VIDROS LATERAIS E TRASEIROS, TODOS 
OS BANCOS COM APOIO DE CABEÇA, CINTOS 
DE SEGURANÇA RETRATEIS, LIMPADORES DE 
PARA-BRISA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, FREIOS 
ABS, AIRBAG DUPLO, VEICULO LIMPO E 
DOCUMENTAÇÃO EM DIA E EM ORDEM, COM 
TODOS OS ITENS DO VEICULO FUNCIONANDO 
PERFEITAMENTE. SEM CONDUTOR. 
MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA. 
TOTAL DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS. 

15.275,01 12 - MÊS Anulado 

0002 VEICULO UTILITÁRIO CAPACIDADE PARA 13 A 
16 LUGARES – CARACTERIZADA, EQUIPADA 
COM AR CONDICIONADO, COM TRÊS PORTAS 
LATERAIS, MOTOR DE NO MÍNIMO 2.000 CC, 
MOVIDO A DIESEL, NO MÁXIMO CINCO ANOS 
DE FABRICAÇÃO PROTEÇÃO DE MOTOR E 
CAMBIO, TAPETES E TODOS OS ACESSÓRIOS 
MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS, CONFORME 
LEGISLAÇÃO EM VIGOR, SEM LIMITE DE 
QUILOMETRAGEM. SEM CONDUTOR. 
MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA. 
TOTAL DE 02 (TRÊS) VEÍCULOS. 

24.433,24 12 - MÊS Anulado 

0003 VEICULO UTILITÁRIO TIPO – PICK UP – 
CABINE DUPLA COM 04 (QUATRO) PORTAS, 
MOTOR A DIESEL 4X4, POTÊNCIA MÍNIMA DE 
180CV, CAPOTA MARÍTIMA, VIDROS 
ELÉTRICOS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR 
CONDICIONADO, TRAVAS ELÉTRICAS DE 
ACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO DE 
TRANSITO E AMBIENTAL VIGENTE NO PAÍS, 
COM TODOS OS ACESSÓRIOS E 
EQUIPAMENTOS INCLUSOS. SEM CONDUTOR. 
MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA. 
TOTAL DE 02 (TRÊS) VEÍCULOS. 

16.266,66 12 - MÊS Anulado 

0004 VEICULO TIPO ÔNIBUS- COM CAPACIDADE DE 
TRANSPORTE DE NO MÍNIMO 50 
PASSAGEIROS, DE ACORDO COM A 
REGULAMENTAÇÃO DE TRANSITO E 
AMBIENTAL VIGENTE NO PAÍS, COM TODOS 
OS ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS 
INCLUSOS. SEM CONDUTOR. MANUTENÇÃO 
POR CONTA DA CONTRATADA. TOTAL DE 02 
(TRÊS) VEÍCULOS. 

32.733,34 12 - MÊS Anulado 
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0005 CAMINHÃO ¾ CARROCERIA ABERTA – CARGA 
SECA CAMINHÃO CARROCERIA EM MADEIRA, 
POTÊNCIA MÍNIMA 140CV MOTOR A DIESEL, 
PESO BRUTO TOTAL MÍNIMO DE 6.500KGS, DE 
ACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO DE 
TRANSITO E AMBIENTAL VIGENTE NO PAÍS, 
COM TODOS OS ACESSÓRIOS E 
EQUIPAMENTOS INCLUSOS. MEDIDAS 
MÍNIMAS 5,5 METROS DE COMPRIMENTO POR 
2,30 METROS DE LARGURA. NO MÁXIMO DE 
10(DEZ) ANOS DE FABRICAÇÃO. SEM 
CONDUTOR. MANUTENÇÃO POR CONTA DA 
CONTRATADA. TOTAL DE 02 (TRÊS) 
VEÍCULOS. 

12.033,33 12 - MÊS Homologado 

0006 VEICULO AUTOMÓVEL, MÍNIMO 1.400 
CILINDRADAS, COM AR CONDICIONADO, COM 
NO MÁXIMO 02 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO, 
COM 04 PORTAS, COM CAPACIDADE PARA 
TRANSPORTE DE 05(CINCO) PASSAGEIROS 
INCLUINDO O CONDUTOR, MOVIDO A 
GASOLINA OU ÁLCOOL, PNEUS NOVOS, 
ESPELHO RETROVISOR EM AMBOS OS 
LADOS, PROTETOR DE CARTER, PELÍCULAS 
NOS VIDROS LATERAIS E TRASEIROS, TODOS 
OS BANCOS COM APOIO DE CABEÇA, CINTOS 
DE SEGURANÇA RETRATEIS, LIMPADORES DE 
PARA-BRISA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, FREIOS 
ABS, AIRBAG DUPLO, VEICULO LIMPO E 
DOCUMENTAÇÃO EM DIA E EM ORDEM, COM 
TODOS OS ITENS DO VEICULO FUNCIONANDO 
PERFEITAMENTE. SEM CONDUTOR. 
MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA. 
TOTAL DE 03 VEÍCULOS. 

270,00 240 - DIA Homologado 

0007 VEICULO UTILITÁRIO CAPACIDADE PARA 13 A 
16 LUGARES – CARACTERIZADA, EQUIPADA 
COM AR CONDICIONADO, COM TRÊS PORTAS 
LATERAIS, MOTOR DE NO MÍNIMO 2.000 CC, 
MOVIDO A DIESEL, NO MÁXIMO CINCO ANOS 
DE FABRICAÇÃO PROTEÇÃO DE MOTOR E 
CAMBIO, TAPETES E TODOS OS ACESSÓRIOS 
MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS, CONFORME 
LEGISLAÇÃO EM VIGOR, SEM LIMITE DE 
QUILOMETRAGEM. SEM CONDUTOR. 
MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA. 
TOTAL DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS. 

623,33 240 - DIA Homologado 

0008 VEICULO UTILITÁRIO TIPO – PICK UP – 
CABINE DUPLA COM 04 (QUATRO) PORTAS, 
MOTOR A DIESEL 4X4, POTÊNCIA MÍNIMA DE 
180CV, CAPOTA MARÍTIMA, VIDROS 
ELÉTRICOS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR 
CONDICIONADO, TRAVAS ELÉTRICAS DE 
ACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO DE 
TRANSITO E AMBIENTAL VIGENTE NO PAÍS, 
COM TODOS OS ACESSÓRIOS E 
EQUIPAMENTOS INCLUSOS. SEM CONDUTOR. 
MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA. 
TOTAL DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS. 

423,33 240 - DIA Homologado 

0009 VEICULO TIPO ÔNIBUS- COM CAPACIDADE DE 
TRANSPORTE DE NO MÍNIMO 50 
PASSAGEIROS, DE ACORDO COM A 
REGULAMENTAÇÃO DE TRANSITO E 
AMBIENTAL VIGENTE NO PAÍS, COM TODOS 
OS ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS 
INCLUSOS. SEM CONDUTOR. MANUTENÇÃO 
POR CONTA DA CONTRATADA. TOTAL DE 03 
(TRÊS) VEÍCULOS. 

1.066,67 240 - DIA Homologado 

0010 CAMINHÃO ¾ CARROCERIA ABERTA – CARGA 
SECA CAMINHÃO CARROCERIA EM MADEIRA, 
POTÊNCIA MÍNIMA 140CV MOTOR A DIESEL, 
PESO BRUTO TOTAL MÍNIMO DE 6.500KGS, DE 
ACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO DE 
TRANSITO E AMBIENTAL VIGENTE NO PAÍS, 
COM TODOS OS ACESSÓRIOS E 
EQUIPAMENTOS INCLUSOS. MEDIDAS 
MÍNIMAS 5,5 METROS DE COMPRIMENTO POR 
2,30 METROS DE LARGURA. NO MÁXIMO DE 
10(DEZ) ANOS DE FABRICAÇÃO. SEM 
CONDUTOR. MANUTENÇÃO POR CONTA DA 
CONTRATADA. TOTAL DE 03 (TRÊS) 
VEÍCULOS. 

866,67 240 - DIA Homologado 

 

Documentos Anexados ao Processo 
Data Documento 

 

19/07/2021 EDITAL PE.ELET.022-2021.SRP.pdf 

 

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro 
Data Assunto Frase 
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28/07/2021 - 16:46 aviso de data do pregão eletrônico nº 
022-2021-locação de veículos leves 
pesados 

 
 
 
 

02/08/2021 - 16:32 Negociação aberta para o processo 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021- 
PMI-SRP 

 
 

02/08/2021 - 16:32 Negociação aberta para o processo 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021- 
PMI-SRP 

 
 

02/08/2021 - 16:32 Negociação aberta para o processo 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021- 
PMI-SRP 

 
 

02/08/2021 - 16:32 Negociação aberta para o processo 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021- 
PMI-SRP 

 
 

02/08/2021 - 16:33 Agendamento da data limite da fase de 
negociação 

 

06/08/2021 - 11:28 Documentos solicitados para o 
processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
022/2021-PMI-SRP 

 
 

06/08/2021 - 11:29 Documentos solicitados para o 
processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
022/2021-PMI-SRP 

 
 

06/08/2021 - 11:29 Documentos solicitados para o 
processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
022/2021-PMI-SRP 

 
 

06/08/2021 - 11:29 Documentos solicitados para o 
processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
022/2021-PMI-SRP 

 
 

06/08/2021 - 11:30 Documentos solicitados para o 
processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
022/2021-PMI-SRP 

 
 

06/08/2021 - 11:30 Documentos solicitados para o 
processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
022/2021-PMI-SRP 

 
 

06/08/2021 - 11:30 Documentos solicitados para o 
processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
022/2021-PMI-SRP 

 
 

06/08/2021 - 11:31 Documentos solicitados para o 
processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
022/2021-PMI-SRP 

 
 

06/08/2021 - 11:31 Documentos solicitados para o 
processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
022/2021-PMI-SRP 

 
 

06/08/2021 - 11:31 Documentos solicitados para o 
processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
022/2021-PMI-SRP 

 
 

15/09/2021 - 13:51 Reabertura do processo para 
renogociação 

senhores licitantes, boa tarde, 
A comissão permanente de licitação vem informar que consta um pequeno equivoco entre a 
data do edital do pregão eletrônico nº 022-2021-locação de veículos leves pesados, o qual 
consta de forma errada a DATA DE ABERTURA NO DIA 03/08/2021 as 14hs. AVISAMOS 
QUE A DATA CORRETA É: 02/08/2021, as 14hs que consta neste portal e nos jornais de 
grande circulação. 

 

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,6,7 do processo PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 022/2021-PMI-SRP. 

 
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

 

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,3,8 do processo PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 022/2021-PMI-SRP. 

 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 
 

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 4,9 do processo PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 022/2021-PMI-SRP. 

 
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

 

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 5,10 do processo PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 022/2021-PMI-SRP. 

 
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

 

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 02/08/2021 às 18:33. 
 
 

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
022/2021-PMI-SRP. 

 
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

 

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
022/2021-PMI-SRP. 

 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 
 

Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
022/2021-PMI-SRP. 

 
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

 

Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
022/2021-PMI-SRP. 

 
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

 

Foram solicitadas diligências no item 0005 do processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
022/2021-PMI-SRP. 

 
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

 

Foram solicitadas diligências no item 0006 do processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
022/2021-PMI-SRP. 

 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 
 

Foram solicitadas diligências no item 0007 do processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
022/2021-PMI-SRP. 

 
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

 

Foram solicitadas diligências no item 0008 do processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
022/2021-PMI-SRP. 

 
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

 

Foram solicitadas diligências no item 0009 do processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
022/2021-PMI-SRP. 

 
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

 

Foram solicitadas diligências no item 0010 do processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
022/2021-PMI-SRP. 

 
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

 

Conforme determinação pela assessoria jurídica, onde optou pela não homologação das 
empresas adjudicadas, será aberto novo prazo para divulgar o resultado de julgamento, ou 
ainda, convocação de empresas remanescentes, que será no dia 16/06/2021 as 14h30. 

 
 

 

Vencedores 

Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Melhor 
Lance 

 
 
 

Quantidade Valor Total 
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0001 Veiculo automóvel, 
mínimo 1.400 cilindradas, 
com ar condicionado, com 
no máximo 02 (dois) anos 
de fabricação, com 04 
portas, com capacidade 
para transporte de 
05(cinco) passageiros 
incluindo o condutor, 
movido a gasolina ou 
álcool, pneus novos, 
espelho retrovisor em 
ambos os lados, protetor 
de Carter, películas nos 
vidros laterais e traseiros, 
todos os bancos com 
apoio de cabeça, cintos 
de segurança retrateis, 
limpadores de para-brisa, 
direção hidráulica, freios 
ABS, airbag duplo, 
veiculo limpo e 
documentação em dia e 
em ordem, com todos os 
itens do veiculo 
funcionando 
perfeitamente. Sem 
condutor. Manutenção por 
conta da contratada. Total 
de 03 (três) veículos. 

TRANSPORTE RODO- 
NORTE LTDA-EPP 

ONIX 1.4 CHEVROLET 5.000,00 12 60.000,00 

0002 Veiculo utilitário 
capacidade para 13 a 16 
lugares – caracterizada, 
equipada com ar 
condicionado, com três 
portas laterais, motor de 
no mínimo 2.000 cc, 
movido a diesel, no 
máximo cinco anos de 
fabricação proteção de 
motor e cambio, tapetes e 
todos os acessórios 
mínimos obrigatórios, 
conforme legislação em 
vigor, sem limite de 
quilometragem. Sem 
condutor. Manutenção por 
conta da contratada. Total 
de 02 (três) veículos. 

TRANSPORTE RODO- 
NORTE LTDA-EPP 

MASTER RENAULT 12.200,00 12 146.400,00 

0003 Veiculo utilitário tipo – 
pick up – Cabine Dupla 
com 04 (quatro) portas, 
motor a diesel 4x4, 
potência mínima de 
180cv, capota marítima, 
vidros elétricos, direção 
hidráulica, ar 
condicionado, travas 
elétricas de acordo com a 
regulamentação de 
transito e ambiental 
vigente no país, com 
todos os acessórios e 
equipamentos inclusos. 
Sem condutor. 
Manutenção por conta da 
contratada. Total de 02 
(três) veículos. 

TRANSPORTE RODO- 
NORTE LTDA-EPP 

NISSAN FRONTIER 8.100,00 12 97.200,00 

0004 Veiculo tipo ônibus- com 
capacidade de transporte 
de no mínimo 50 
passageiros, de acordo 
com a regulamentação de 
transito e ambiental 
vigente no país, com 
todos os acessórios e 
equipamentos inclusos. 
Sem condutor. 
Manutenção por conta da 
contratada. Total de 02 
(três) veículos. 

TRANSPORTE RODO- 
NORTE LTDA-EPP 

MARCOPOLO VW 13.890,00 12 166.680,00 
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0005 Caminhão ¾ carroceria 
aberta – carga seca 
caminhão carroceria em 
madeira, potência mínima 
140cv motor a diesel, 
peso bruto total mínimo 
de 6.500kgs, de acordo 
com a regulamentação de 
transito e ambiental 
vigente no país, com 
todos os acessórios e 
equipamentos inclusos. 
Medidas mínimas 5,5 
metros de comprimento 
por 2,30 metros de 
largura. No máximo de 
10(dez) anos de 
fabricação. Sem condutor. 
Manutenção por conta da 
contratada. Total de 02 
(três) veículos. 

J. N. FONSECA - EPP Caminhão ¾ carroceria 
aberta 

Caminhão ¾ carroceria 
aberta 

9.940,00 12 119.280,00 

0006 Veiculo automóvel, 
mínimo 1.400 cilindradas, 
com ar condicionado, com 
no máximo 02 (dois) anos 
de fabricação, com 04 
portas, com capacidade 
para transporte de 
05(cinco) passageiros 
incluindo o condutor, 
movido a gasolina ou 
álcool, pneus novos, 
espelho retrovisor em 
ambos os lados, protetor 
de Carter, películas nos 
vidros laterais e traseiros, 
todos os bancos com 
apoio de cabeça, cintos 
de segurança retrateis, 
limpadores de para-brisa, 
direção hidráulica, freios 
ABS, airbag duplo, 
veiculo limpo e 
documentação em dia e 
em ordem, com todos os 
itens do veiculo 
funcionando 
perfeitamente. Sem 
condutor. Manutenção por 
conta da contratada. Total 
de 03 veículos. 

TRANSPORTE RODO- 
NORTE LTDA-EPP 

ONIX 1.4 CHEVROLET 260,00 240 62.400,00 

0007 Veiculo utilitário 
capacidade para 13 a 16 
lugares – caracterizada, 
equipada com ar 
condicionado, com três 
portas laterais, motor de 
no mínimo 2.000 cc, 
movido a diesel, no 
máximo cinco anos de 
fabricação proteção de 
motor e cambio, tapetes e 
todos os acessórios 
mínimos obrigatórios, 
conforme legislação em 
vigor, sem limite de 
quilometragem. Sem 
condutor. Manutenção por 
conta da contratada. Total 
de 03 (três) veículos. 

TRANSPORTE RODO- 
NORTE LTDA-EPP 

MASTER RENAULT 620,00 240 148.800,00 

0008 Veiculo utilitário tipo – 
pick up – Cabine Dupla 
com 04 (quatro) portas, 
motor a diesel 4x4, 
potência mínima de 
180cv, capota marítima, 
vidros elétricos, direção 
hidráulica, ar 
condicionado, travas 
elétricas de acordo com a 
regulamentação de 
transito e ambiental 
vigente no país, com 
todos os acessórios e 
equipamentos inclusos. 
Sem condutor. 
Manutenção por conta da 
contratada. Total de 03 
(três) veículos. 

TRANSPORTE RODO- 
NORTE LTDA-EPP 

NISSAN FRONTIER 420,00 240 100.800,00 
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0009 Veiculo tipo ônibus- com 
capacidade de transporte 
de no mínimo 50 
passageiros, de acordo 
com a regulamentação de 
transito e ambiental 
vigente no país, com 
todos os acessórios e 
equipamentos inclusos. 
Sem condutor. 
Manutenção por conta da 
contratada. Total de 03 
(três) veículos. 

TRANSPORTE RODO- 
NORTE LTDA-EPP 

MARCOPOLO VW 1.050,00 240 252.000,00 

0010 Caminhão ¾ carroceria 
aberta – carga seca 
caminhão carroceria em 
madeira, potência mínima 
140cv motor a diesel, 
peso bruto total mínimo 
de 6.500kgs, de acordo 
com a regulamentação de 
transito e ambiental 
vigente no país, com 
todos os acessórios e 
equipamentos inclusos. 
Medidas mínimas 5,5 
metros de comprimento 
por 2,30 metros de 
largura. No máximo de 
10(dez) anos de 
fabricação. Sem condutor. 
Manutenção por conta da 
contratada. Total de 03 
(três) veículos. 

J. N. FONSECA - EPP Caminhão ¾ carroceria 
aberta 

Caminhão ¾ carroceria 
aberta 

499,00 240 119.760,00 

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 - Veiculo automóvel, mínimo 1.400 cilindradas, com ar condicionado, com no máximo 02 (dois) 
anos de fabricação, com 04 portas, com capacidade para transporte de 05(cinco) passageiros incluindo 
o condutor, movido a gasolina ou álcool, pneus novos, espelho retrovisor em ambos os lados, protetor 
de Carter, películas nos vidros laterais e traseiros, todos os bancos com apoio de cabeça, cintos de 
segurança retrateis, limpadores de para-brisa, direção hidráulica, freios ABS, airbag duplo, veiculo 
limpo e documentação em dia e em ordem, com todos os itens do veiculo funcionando perfeitamente. 
Sem condutor. Manutenção por conta da contratada. Total de 03 (três) veículos. 

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC 
123/2006 

TRIUNFO LOGISTICA 28.546.593/0001- 02/08/2021 - FIAT SIENA 12 15.270,00 183.240,00 Sim 

COMERCIAL EIRELI - 
EPP 

05 14:14:39       

L DOS S PANTOJA- 23.177.289/0001- 02/08/2021 - GOL 1.0 VOLKSWAGEN 12 5.000,00 60.000,00 Sim 

ME* 14 14:24:28       

CSP - CONSTRUTORA 27.427.250/0001- 30/07/2021 - GOL VOLKSVAGEN 12 13.500,00 162.000,00 Sim 

SUL PARA EIRELI 69 15:01:26       

TRANSPORTE RODO- 23.829.190/0001- 30/07/2021 - ONIX 1.4 CHEVROLET 12 5.000,00 60.000,00 Sim 

NORTE LTDA-EPP 50 16:56:15       

WANDARA CARDOSO 34.684.500/0001- 30/07/2021 - KA FORD 12 15.275,01 183.300,12 Sim 

NOVAES EIRELI 01 16:41:49       

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001- 30/07/2021 - Volkswagen Gol Volkswagen Gol 12 15.270,00 183.240,00 Sim 

 90 16:57:27 2019 2019     

G. ANTUNES 17.717.445/0001- 02/08/2021 - GM/FIAT 2019 GM/FIAT 2019 12 3.500,00 42.000,00 Sim 

COMERCIO E 
SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA* 

90 13:56:25       
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0002 - Veiculo utilitário capacidade para 13 a 16 lugares – caracterizada, equipada com ar condicionado, com três portas laterais, 
motor de no mínimo 2.000 cc, movido a diesel, no máximo cinco anos de fabricação proteção de motor e cambio, tapetes e todos 
os acessórios mínimos obrigatórios, conforme legislação em vigor, sem limite de quilometragem. Sem condutor. Manutenção por 
conta da contratada. Total de 02 (três) veículos. 

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC 
123/2006 

TRIUNFO LOGISTICA 28.546.593/0001- 22/07/2021 - CITROEN CITROEN 12 24.430,00 293.160,00 Sim 

COMERCIAL EIRELI - 
EPP 

05 10:38:26       

L DOS S PANTOJA-ME 23.177.289/0001- 02/08/2021 - DUCATO FIAT 12 12.000,00 144.000,00 Sim 

 14 14:24:28 MINIBUS      

TRANSPORTE RODO- 23.829.190/0001- 30/07/2021 - MASTER RENAULT 12 12.200,00 146.400,00 Sim 

NORTE LTDA-EPP 50 15:42:35       

WANDARA CARDOSO 34.684.500/0001- 30/07/2021 - SPLIT MERCEDES 12 24.433,24 293.198,88 Sim 

NOVAES EIRELI 01 16:41:49       

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001- 30/07/2021 - Mercedes-Benz Mercedes-Benz 12 24.430,00 293.160,00 Sim 

 90 16:58:43 Sprinter Van 2012 Sprinter Van 2012     

 
0003 - Veiculo utilitário tipo – pick up – Cabine Dupla com 04 (quatro) portas, motor a diesel 4x4, potência mínima de 180cv, 
capota marítima, vidros elétricos, direção hidráulica, ar condicionado, travas elétricas de acordo com a regulamentação de 
transito e ambiental vigente no país, com todos os acessórios e equipamentos inclusos. Sem condutor. Manutenção por conta da 
contratada. Total de 02 (três) veículos. 

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC 
123/2006 

TRIUNFO LOGISTICA 28.546.593/0001- 22/07/2021 - L200 TRITON MMC 12 16.260,00 195.120,00 Sim 

COMERCIAL EIRELI - 
EPP 

05 10:38:28       

L DOS S PANTOJA-ME 23.177.289/0001- 02/08/2021 - HILUX TOYOTA 12 8.000,00 96.000,00 Sim 

 14 14:24:28       

CSP - CONSTRUTORA 27.427.250/0001- 30/07/2021 - TRITON L 200 MITSUBISHI 12 30.000,00 360.000,00 Sim 

SUL PARA EIRELI 69 15:02:22       

TRANSPORTE RODO- 23.829.190/0001- 30/07/2021 - NISSAN FRONTIER 12 8.100,00 97.200,00 Sim 

NORTE LTDA-EPP 50 15:43:13       

WANDARA CARDOSO 34.684.500/0001- 30/07/2021 - L200 MITSUBISHI 12 16.266,66 195.199,92 Sim 

NOVAES EIRELI 01 16:41:49       

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001- 30/07/2021 - Toyota Hilux SRV Toyota Hilux SRV 12 16.266,00 195.192,00 Sim 

 90 17:08:18       

G. ANTUNES 17.717.445/0001- 02/08/2021 - GM/VW 2019 GM/VW 2019 12 8.000,00 96.000,00 Sim 

COMERCIO E 
SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

90 13:27:50       

 
0004 - Veiculo tipo ônibus- com capacidade de transporte de no mínimo 50 passageiros, de acordo com a regulamentação de 
transito e ambiental vigente no país, com todos os acessórios e equipamentos inclusos. Sem condutor. Manutenção por conta da 
contratada. Total de 02 (três) veículos. 

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC 
123/2006 

TRIUNFO LOGISTICA 28.546.593/0001- 22/07/2021 - MARCOPOLO SCANIA 12 32.730,00 392.760,00 Sim 

COMERCIAL EIRELI - 
EPP 

05 10:38:29 1350 G6      

L DOS S PANTOJA-ME 23.177.289/0001- 02/08/2021 - MERCEDES MERCEDES 12 15.000,00 180.000,00 Sim 

 14 14:24:28 BENS BENS     

TRANSPORTE RODO- 23.829.190/0001- 30/07/2021 - MARCOPOLO VW 12 16.300,00 195.600,00 Sim 

NORTE LTDA-EPP 50 15:43:52       

WANDARA CARDOSO 34.684.500/0001- 30/07/2021 - MARCOPOLO MARCOPOLO 12 32.733,34 392.800,08 Sim 

NOVAES EIRELI 01 16:41:49       

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001- 30/07/2021 - Mercedes benz Mercedes benz 12 32.730,00 392.760,00 Sim 

 90 17:09:07 Comil SVELTO U 
ano 2011 

Comil SVELTO U 
ano 2011 

    

B. DA SILVA & M. 30.993.942/0001- 31/07/2021 - SCANIA/COMIL SCANIA - 2011 12 16.000,00 192.000,00 Sim 

FERREIRA LTDA 89 10:07:26 CAMPIONE R      

G. ANTUNES 17.717.445/0001- 02/08/2021 - Mercedez/ VW Mercedez/ VW 12 14.000,00 168.000,00 Sim 

COMERCIO E 
SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

90 13:28:48 2019 2019     

 
0005 - Caminhão ¾ carroceria aberta – carga seca caminhão carroceria em madeira, potência mínima 140cv motor a diesel, peso 
bruto total mínimo de 6.500kgs, de acordo com a regulamentação de transito e ambiental vigente no país, com todos os 
acessórios e equipamentos inclusos. Medidas mínimas 5,5 metros de comprimento por 2,30 metros de largura. No máximo de 
10(dez) anos de fabricação. Sem condutor. Manutenção por conta da contratada. Total de 02 (três) veículos. 

 

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC 
123/2006 
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TRIUNFO LOGISTICA 28.546.593/0001- 22/07/2021 - MB 710 MERCEDES 12 12.000,00 144.000,00 Sim 

COMERCIAL EIRELI - 
EPP 

05 10:45:38  BENS     

L DOS S PANTOJA-ME 23.177.289/0001- 02/08/2021 - MERCEDES MERCEDES 12 15.000,00 180.000,00 Sim 

 14 14:24:28 BENS BENS     

CSP - CONSTRUTORA 27.427.250/0001- 30/07/2021 - 10/160 VOLKSVAGEM 12 30.000,00 360.000,00 Sim 

SUL PARA EIRELI 69 15:02:30       

TRANSPORTE RODO- 23.829.190/0001- 30/07/2021 - IVECO DAILY 12 12.000,00 144.000,00 Sim 

NORTE LTDA-EPP 50 15:45:00       

WANDARA CARDOSO 34.684.500/0001- 30/07/2021 - MERCEDES MERCEDES 12 12.033,33 144.399,96 Sim 

NOVAES EIRELI 01 16:41:49       

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001- 30/07/2021 - Volkswagen VW 9- Volkswagen VW 9- 12 12.030,00 144.360,00 Sim 

 90 17:10:25 160 ano 2011 160 ano 2011     

J. N. FONSECA - EPP 09.363.460/0001- 02/08/2021 - Caminhão ¾ Caminhão ¾ 12 31.500,00 378.000,00 Sim 

 59 13:55:52 carroceria aberta carroceria aberta     

 

0006 - Veiculo automóvel, mínimo 1.400 cilindradas, com ar condicionado, com no máximo 02 (dois) anos de fabricação, com 04 
portas, com capacidade para transporte de 05(cinco) passageiros incluindo o condutor, movido a gasolina ou álcool, pneus 
novos, espelho retrovisor em ambos os lados, protetor de Carter, películas nos vidros laterais e traseiros, todos os bancos com 
apoio de cabeça, cintos de segurança retrateis, limpadores de para-brisa, direção hidráulica, freios ABS, airbag duplo, veiculo 
limpo e documentação em dia e em ordem, com todos os itens do veiculo funcionando perfeitamente. Sem condutor. Manutenção 
por conta da contratada. Total de 03 veículos. 

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC 
123/2006 

TRIUNFO LOGISTICA 28.546.593/0001- 22/07/2021 - UNO FIAT 240 265,00 63.600,00 Sim 

COMERCIAL EIRELI - 
EPP 

05 10:39:32       

L DOS S PANTOJA-ME 23.177.289/0001- 02/08/2021 - GOL 1.0 VOLKSWAGEN 240 250,00 60.000,00 Sim 

 14 14:24:28       

CSP - CONSTRUTORA 27.427.250/0001- 30/07/2021 - GOL VOLKSVAGEM 240 750,00 180.000,00 Sim 

SUL PARA EIRELI 69 15:14:49       

TRANSPORTE RODO- 23.829.190/0001- 30/07/2021 - ONIX 1.4 CHEVROLET 240 270,00 64.800,00 Sim 

NORTE LTDA-EPP 50 15:46:24       

WANDARA CARDOSO 34.684.500/0001- 30/07/2021 - KA FORD 240 270,00 64.800,00 Sim 

NOVAES EIRELI 01 16:41:49       

 
0007 - Veiculo utilitário capacidade para 13 a 16 lugares – caracterizada, equipada com ar condicionado, com três portas laterais, 
motor de no mínimo 2.000 cc, movido a diesel, no máximo cinco anos de fabricação proteção de motor e cambio, tapetes e todos 
os acessórios mínimos obrigatórios, conforme legislação em vigor, sem limite de quilometragem. Sem condutor. Manutenção por 
conta da contratada. Total de 03 (três) veículos. 

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC 
123/2006 

TRIUNFO LOGISTICA 28.546.593/0001- 22/07/2021 - CITROEN/JUMP CITROEN/ 240 615,00 147.600,00 Sim 

COMERCIAL EIRELI - 
EPP 

05 10:44:58 GREENCAR ES      

L DOS S PANTOJA-ME 23.177.289/0001- 02/08/2021 - DUCATO FIAT 240 600,00 144.000,00 Sim 

 14 14:24:28 MINIBUS      

TRANSPORTE RODO- 23.829.190/0001- 30/07/2021 - MASTER RENAULT 240 620,00 148.800,00 Sim 

NORTE LTDA-EPP 50 15:48:26       

WANDARA CARDOSO 34.684.500/0001- 30/07/2021 - SPLIT MERCEDES 240 623,33 149.599,20 Sim 

NOVAES EIRELI 01 16:41:49       

 
0008 - Veiculo utilitário tipo – pick up – Cabine Dupla com 04 (quatro) portas, motor a diesel 4x4, potência mínima de 180cv, 
capota marítima, vidros elétricos, direção hidráulica, ar condicionado, travas elétricas de acordo com a regulamentação de 
transito e ambiental vigente no país, com todos os acessórios e equipamentos inclusos. Sem condutor. Manutenção por conta da 
contratada. Total de 03 (três) veículos. 

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC 
123/2006 

TRIUNFO LOGISTICA 28.546.593/0001- 22/07/2021 - L200 TRITON MMC 240 420,00 100.800,00 Sim 

COMERCIAL EIRELI - 
EPP 

05 10:44:54       

L DOS S PANTOJA-ME 23.177.289/0001- 02/08/2021 - HILUX TOYOTA 240 800,00 192.000,00 Sim 

 14 14:24:28       

CSP - CONSTRUTORA 27.427.250/0001- 30/07/2021 - TRITON L 200 MITSUBISHI 240 1.500,00 360.000,00 Sim 

SUL PARA EIRELI 69 15:18:11       

TRANSPORTE RODO- 23.829.190/0001- 30/07/2021 - NISSAN FRONTIER 240 420,00 100.800,00 Sim 

NORTE LTDA-EPP 50 15:49:49       

WANDARA CARDOSO 34.684.500/0001- 30/07/2021 - L200 MITSUBISHI 240 423,33 101.599,20 Sim 

NOVAES EIRELI 01 16:41:49       

 
0009 - Veiculo tipo ônibus- com capacidade de transporte de no mínimo 50 passageiros, de acordo com a regulamentação de 
transito e ambiental vigente no país, com todos os acessórios e equipamentos inclusos. Sem condutor. Manutenção por conta da 
contratada. Total de 03 (três) veículos. 
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC 
123/2006 

TRIUNFO LOGISTICA 28.546.593/0001- 22/07/2021 - MARCOPOLO SCANIA 240 1.060,00 254.400,00 Sim 

COMERCIAL EIRELI - 
EPP 

05 10:44:51 1350 G6      

L DOS S PANTOJA-ME 23.177.289/0001- 02/08/2021 - MERCEDES MERCEDES 240 750,00 180.000,00 Sim 

 14 14:24:28 BENS BENS     

TRANSPORTE RODO- 23.829.190/0001- 30/07/2021 - MARCOPOLO VW 240 1.050,00 252.000,00 Sim 

NORTE LTDA-EPP 50 15:53:24       

WANDARA CARDOSO 34.684.500/0001- 30/07/2021 - MARCOPOLO MARCOPOLO 240 1.066,67 256.000,80 Sim 

NOVAES EIRELI 01 16:41:49       

B. DA SILVA & M. 30.993.942/0001- 31/07/2021 - VW/MPOLO VW - 2007 240 1.000,00 240.000,00 Sim 

FERREIRA LTDA 89 10:01:11 IDEALE R      

 

0010 - Caminhão ¾ carroceria aberta – carga seca caminhão carroceria em madeira, potência mínima 140cv motor a diesel, peso 
bruto total mínimo de 6.500kgs, de acordo com a regulamentação de transito e ambiental vigente no país, com todos os 
acessórios e equipamentos inclusos. Medidas mínimas 5,5 metros de comprimento por 2,30 metros de largura. No máximo de 
10(dez) anos de fabricação. Sem condutor. Manutenção por conta da contratada. Total de 03 (três) veículos. 

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC 
123/2006 

TRIUNFO LOGISTICA 28.546.593/0001- 22/07/2021 - MB 710 MERCEDES 240 860,00 206.400,00 Sim 

COMERCIAL EIRELI - 
EPP 

05 10:44:47  BENS     

L DOS S PANTOJA-ME 23.177.289/0001- 02/08/2021 - MERCEDES MERCEDES 240 500,00 120.000,00 Sim 

 14 14:24:29 BENS BENS     

CSP - CONSTRUTORA 27.427.250/0001- 30/07/2021 - 10/160 VOLKSVAGEM 240 1.500,00 360.000,00 Sim 

SUL PARA EIRELI 69 15:02:44       

TRANSPORTE RODO- 23.829.190/0001- 30/07/2021 - IVECO DAILY 240 860,00 206.400,00 Sim 

NORTE LTDA-EPP 50 15:56:30       

WANDARA CARDOSO 34.684.500/0001- 30/07/2021 - MERCEDES MERCEDES 240 866,67 208.000,80 Sim 

NOVAES EIRELI 01 16:41:49       

J. N. FONSECA - EPP 09.363.460/0001- 02/08/2021 - Caminhão ¾ Caminhão ¾ 240 3.000,00 720.000,00 Sim 

 59 13:55:52 carroceria aberta carroceria aberta     

 
 

Validade das Propostas  

Fornecedor CPF/CNPJ Validade (conforme edital) 

J. N. FONSECA - EPP 09.363.460/0001-59 90 dias 

L DOS S PANTOJA-ME 23.177.289/0001-14 120 dias 

TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP 23.829.190/0001-50 120 dias 

B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA 30.993.942/0001-89 90 dias 

TRIUNFO LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 28.546.593/0001-05 90 dias 

BM LOCACOES EIRELI 20.548.634/0001-90 90 dias 

G. ANTUNES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 17.717.445/0001-90 90 dias 

CSP - CONSTRUTORA SUL PARA EIRELI 27.427.250/0001-69 90 dias 

WANDARA CARDOSO NOVAES EIRELI 34.684.500/0001-01 90 dias 

 
 

Lances Enviados 

0001 - Veiculo automóvel, mínimo 1.400 cilindradas, com ar condicionado, com no máximo 02 (dois) 
anos de fabricação, com 04 portas, com capacidade para transporte de 05(cinco) passageiros incluindo 
o condutor, movido a gasolina ou álcool, pneus novos, espelho retrovisor em ambos os lados, protetor 
de Carter, películas nos vidros laterais e traseiros, todos os bancos com apoio de cabeça, cintos de 
segurança retrateis, limpadores de para-brisa, direção hidráulica, freios ABS, airbag duplo, veiculo 
limpo e documentação em dia e em ordem, com todos os itens do veiculo funcionando perfeitamente. 
Sem condutor. Manutenção por conta da contratada. Total de 03 (três) veículos. 

 

Data Valor   CNPJ Situação 
 

30/07/2021 - 15:01:26 13.500,00 (proposta) 27.427.250/0001-69 - CSP - 
CONSTRUTORA SUL PARA EIRELI 

 

30/07/2021 - 16:41:49 15.275,01 (proposta)  34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

30/07/2021 - 16:56:15 5.000,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE 
RODO-NORTE LTDA-EPP 

 

30/07/2021 - 16:57:27 15.270,00 (proposta)  20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES 
EIRELI 

 

Válido 
 
 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação da empresa 21/09/2021 14:49:54 

 

Válido 

Válido 
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02/08/2021 - 13:56:25 3.500,00 (proposta) 17.717.445/0001-90 - G. ANTUNES 
COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

 

02/08/2021 - 14:14:39 15.270,00 (proposta)  28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

 

02/08/2021 - 14:24:28 5.000,00 (proposta) 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 

02/08/2021 - 15:25:05 13.499,90 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

 

02/08/2021 - 15:29:11 4.999,99 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

Cancelado - Em desacordo com art. 48, inciso II, prevê a 
desclassificação de propostas contendo preços inexequíveis. 

 
 

Válido 
 
 

Cancelado - conforme disposto na Lei de Licitações, em seu art. 48, 
inciso II, prevê a desclassificação de propostas contendo preços 
inexequíveis. 

 

Válido 
 
 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação da empresa 21/09/2021 14:49:54 

 
 

 

0002 - Veiculo utilitário capacidade para 13 a 16 lugares – caracterizada, equipada com ar condicionado, com três portas laterais, 
motor de no mínimo 2.000 cc, movido a diesel, no máximo cinco anos de fabricação proteção de motor e cambio, tapetes e todos 
os acessórios mínimos obrigatórios, conforme legislação em vigor, sem limite de quilometragem. Sem condutor. Manutenção por 
conta da contratada. Total de 02 (três) veículos. 

 

Data Valor   CNPJ Situação 
 

22/07/2021 - 10:38:26 24.430,00 (proposta)  28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

 

30/07/2021 - 15:42:35 12.200,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE 
RODO-NORTE LTDA-EPP 

 

30/07/2021 - 16:41:49 24.433,24 (proposta)  34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

30/07/2021 - 16:58:43 24.430,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES 
EIRELI 

 

02/08/2021 - 14:24:28 12.000,00 (proposta) 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:25:32 24.129,00 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

 

02/08/2021 - 15:29:19 11.999,99 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:30:59 11.990,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:31:46 11.989,99 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:32:54 11.900,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:33:40 11.899,99 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:34:34 11.800,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:35:47 11.799,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

Válido 

Válido 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 16:30:43 

 

Válido 
 
 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Válido 
 
 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 16:30:43 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 16:30:43 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 16:30:43 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 16:30:43 
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02/08/2021 - 15:36:05 11.700,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:36:41 11.699,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:36:52 11.600,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:37:30 11.599,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:38:46 11.500,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:39:25 11.499,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:39:55 11.450,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:40:02 11.449,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:40:35 11.440,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:41:33 11.439,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:41:59 11.430,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:42:17 11.429,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:43:07 11.400,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:43:17 11.399,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 16:30:43 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 16:30:43 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 16:30:43 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 16:30:43 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 16:30:43 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 16:30:43 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
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02/08/2021 - 15:44:07 11.390,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:44:27 11.389,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:45:08 11.370,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:46:04 11.369,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:47:08 11.360,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:47:40 11.359,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:48:10 11.350,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:48:37 11.349,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:49:50 11.330,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:50:36 11.329,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:51:01 11.300,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:51:22 11.299,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:51:50 11.280,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:52:23 11.279,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 16:30:43 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 16:30:43 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 16:30:43 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 16:30:43 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 16:30:43 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 16:30:43 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
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02/08/2021 - 15:52:56 11.270,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:53:16 11.269,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:54:04 11.268,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:54:31 11.267,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:54:54 11.260,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:55:27 11.259,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:55:59 11.250,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:56:32 11.249,99 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:57:30 11.240,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:57:52 11.239,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:59:43 11.230,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 16:00:17 11.229,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 16:00:35 11.220,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 16:01:21 11.119,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 16:30:43 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 16:30:43 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 16:30:43 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 16:30:43 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 16:30:43 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 16:30:43 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 16:30:43 
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02/08/2021 - 16:01:50 11.110,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 16:02:14 11.109,00 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 16:02:43 11.100,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 16:03:35 11.099,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 16:04:18 11.080,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 16:04:35 11.079,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 16:06:09 11.078,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 16:06:30 11.077,00 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 16:07:55 11.000,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 16:08:08 10.999,99 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 16:08:53 10.999,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 16:10:27 10.999,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 16:36:31 10.998,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 16:30:43 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 16:30:43 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 16:30:43 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 16:30:43 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 16:30:43 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 16:30:43 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 
 

 

0003 - Veiculo utilitário tipo – pick up – Cabine Dupla com 04 (quatro) portas, motor a diesel 4x4, potência mínima de 180cv, 
capota marítima, vidros elétricos, direção hidráulica, ar condicionado, travas elétricas de acordo com a regulamePntáagçiãnao 1d4e de 72 
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transito e ambiental vigente no país, com todos os acessórios e equipamentos inclusos. Sem condutor. Manutenção por conta da 
contratada. Total de 02 (três) veículos. 

 

Data Valor   CNPJ Situação 
 

22/07/2021 - 10:38:28 16.260,00 (proposta)  28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

 

30/07/2021 - 15:02:22 30.000,00 (proposta) 27.427.250/0001-69 - CSP - 
CONSTRUTORA SUL PARA EIRELI 

 

30/07/2021 - 15:43:13 8.100,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE 
RODO-NORTE LTDA-EPP 

 

30/07/2021 - 16:41:49 16.266,66 (proposta)  34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

30/07/2021 - 17:08:18 16.266,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES 
EIRELI 

 

02/08/2021 - 13:27:50 8.000,00 (proposta) 17.717.445/0001-90 - G. ANTUNES 
COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 14:24:28 8.000,00 (proposta) 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:24:51 7.900,00 17.717.445/0001-90 - G. ANTUNES 
COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:25:17 7.800,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:25:56 16.060,00 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

 

02/08/2021 - 15:27:29 7.799,00 17.717.445/0001-90 - G. ANTUNES 
COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:28:40 7.780,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 

Válido 

Válido 

Válido 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:51:15 

 

Válido 
 
 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 14.8 (certidão de ações trabalhistas e de seus sócios), 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 16:12:31 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 14.8 (certidão de ações trabalhistas e de seus sócios), 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 16:12:31 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Válido 
 
 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 14.8 (certidão de ações trabalhistas e de seus sócios), 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 16:12:31 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 
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02/08/2021 - 15:29:27 7.770,00 17.717.445/0001-90 - G. ANTUNES 
COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:29:49 7.769,99 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:30:13 7.750,00 17.717.445/0001-90 - G. ANTUNES 
COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:30:39 7.740,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:31:21 7.739,00 17.717.445/0001-90 - G. ANTUNES 
COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:31:55 7.738,99 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:32:17 7.730,00 17.717.445/0001-90 - G. ANTUNES 
COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:32:38 7.700,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:33:25 7.699,00 17.717.445/0001-90 - G. ANTUNES 
COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 14.8 (certidão de ações trabalhistas e de seus sócios), 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 16:12:31 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:51:15 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 14.8 (certidão de ações trabalhistas e de seus sócios), 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 16:12:31 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 14.8 (certidão de ações trabalhistas e de seus sócios), 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 16:12:31 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:51:15 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 14.8 (certidão de ações trabalhistas e de seus sócios), 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 16:12:31 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 14.8 (certidão de ações trabalhistas e de seus sócios), 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 16:12:31 
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02/08/2021 - 15:34:16 7.600,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:34:29 7.599,00 17.717.445/0001-90 - G. ANTUNES 
COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:34:46 7.500,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:35:15 7.490,00 17.717.445/0001-90 - G. ANTUNES 
COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:35:31 7.489,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:35:50 7.400,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:36:48 7.399,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:37:16 7.350,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:37:38 7.345,00 17.717.445/0001-90 - G. ANTUNES 
COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:37:49 7.349,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:38:16 7.344,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 14.8 (certidão de ações trabalhistas e de seus sócios), 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 16:12:31 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 14.8 (certidão de ações trabalhistas e de seus sócios), 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 16:12:31 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:51:15 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:51:15 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 14.8 (certidão de ações trabalhistas e de seus sócios), 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 16:12:31 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:51:15 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:51:15 
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02/08/2021 - 15:38:27 7.300,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:39:27 7.299,00 17.717.445/0001-90 - G. ANTUNES 
COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:39:30 7.299,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:39:56 7.298,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:40:12 7.250,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:40:33 7.249,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:40:50 7.200,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:41:40 7.199,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:41:51 7.245,00 17.717.445/0001-90 - G. ANTUNES 
COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:42:10 7.180,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:42:22 7.179,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:42:53 7.150,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:43:27 7.149,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 14.8 (certidão de ações trabalhistas e de seus sócios), 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 16:12:31 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:51:15 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:51:15 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:51:15 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:51:15 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 14.8 (certidão de ações trabalhistas e de seus sócios), 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 16:12:31 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:51:15 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:51:15 
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02/08/2021 - 15:44:19 7.140,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:45:00 7.139,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:45:28 7.100,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:46:17 7.099,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:47:21 7.090,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:47:54 7.089,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:48:34 7.080,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:48:58 7.079,00 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:49:25 7.050,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:50:44 7.049,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:51:24 7.040,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:52:30 7.039,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:53:12 7.030,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:53:22 7.029,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:51:15 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:51:15 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:51:15 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:51:15 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:51:15 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:51:15 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
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02/08/2021 - 15:54:21 7.020,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:54:53 7.019,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:55:43 7.015,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:56:38 7.014,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:57:44 7.010,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:58:03 7.009,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:59:13 7.005,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:59:33 7.004,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:59:57 7.000,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 16:00:31 6.999,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 16:01:26 6.950,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 16:02:03 6.949,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 16:02:30 6.940,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 16:02:49 6.939,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:51:15 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:51:15 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:51:15 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:51:15 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:51:15 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:51:15 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
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02/08/2021 - 16:04:03 6.910,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 16:04:27 6.909,99 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 16:05:32 6.908,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 16:06:07 6.907,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 16:06:25 6.905,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 16:06:38 6.904,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 16:07:34 6.903,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 16:07:56 6.902,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 16:08:32 6.900,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 16:38:10 6.899,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:51:15 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:51:15 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:51:15 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:51:15 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 
 

 

0004 - Veiculo tipo ônibus- com capacidade de transporte de no mínimo 50 passageiros, de acordo com a regulamentação de 
transito e ambiental vigente no país, com todos os acessórios e equipamentos inclusos. Sem condutor. Manutenção por conta da 
contratada. Total de 02 (três) veículos. 

 

Data Valor   CNPJ Situação 
 

22/07/2021 - 10:38:29 32.730,00 (proposta)  28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

 

30/07/2021 - 15:43:52 16.300,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE 
RODO-NORTE LTDA-EPP 

 

30/07/2021 - 16:41:49 32.733,34 (proposta)  34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

30/07/2021 - 17:09:07 32.730,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES 
EIRELI 

 

Válido 

Válido 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:51:37 

 

Válido 
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31/07/2021 - 10:07:26 16.000,00 (proposta) 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M. 
FERREIRA LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 13:28:48 14.000,00 (proposta) 17.717.445/0001-90 - G. ANTUNES 
COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 14:24:28 15.000,00 (proposta) 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:26:09 31.705,00 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

 

02/08/2021 - 15:27:54 13.900,00 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M. 
FERREIRA LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:28:35 13.899,00 17.717.445/0001-90 - G. ANTUNES 
COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:29:04 13.890,00 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE 
RODO-NORTE LTDA-EPP 

 

02/08/2021 - 15:29:10 13.898,00 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M. 
FERREIRA LTDA 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 13.10 (Certidão de Inteiro Teor), 14.7 (Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho-CNDT se de seus 
sócios),14.8 (Certidão de Ações Trabalhista e de seus sócio) 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 16.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP e 
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as 
informações contidas no Balanço Patrimonial), apresentou os índices 
econômicos e financeiros sem o registro pela junta comercial) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:50:12 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 14.8 (certidão de ações trabalhistas e de seus sócios), 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 16:12:31 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Válido 
 
 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 13.10 (Certidão de Inteiro Teor), 14.7 (Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho-CNDT se de seus 
sócios),14.8 (Certidão de Ações Trabalhista e de seus sócio) 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 16.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP e 
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as 
informações contidas no Balanço Patrimonial), apresentou os índices 
econômicos e financeiros sem o registro pela junta comercial) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:50:12 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 14.8 (certidão de ações trabalhistas e de seus sócios), 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 16:12:31 

 

Válido 
 
 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 13.10 (Certidão de Inteiro Teor), 14.7 (Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho-CNDT se de seus 
sócios),14.8 (Certidão de Ações Trabalhista e de seus sócio) 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 16.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP e 
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as 
informações contidas no Balanço Patrimonial), apresentou os índices 
econômicos e financeiros sem o registro pela junta comercial) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:50:12 
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02/08/2021 - 15:29:30 13.885,00 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M. 
FERREIRA LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:29:50 13.870,00 17.717.445/0001-90 - G. ANTUNES 
COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:30:16 13.869,99 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:30:35 13.869,00 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M. 
FERREIRA LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:31:00 13.860,00 17.717.445/0001-90 - G. ANTUNES 
COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:31:34 13.855,00 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M. 
FERREIRA LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:32:06 13.854,99 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:32:09 13.800,00 17.717.445/0001-90 - G. ANTUNES 
COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 13.10 (Certidão de Inteiro Teor), 14.7 (Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho-CNDT se de seus 
sócios),14.8 (Certidão de Ações Trabalhista e de seus sócio) 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 16.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP e 
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as 
informações contidas no Balanço Patrimonial), apresentou os índices 
econômicos e financeiros sem o registro pela junta comercial) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:50:12 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 14.8 (certidão de ações trabalhistas e de seus sócios), 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 16:12:31 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:51:37 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 13.10 (Certidão de Inteiro Teor), 14.7 (Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho-CNDT se de seus 
sócios),14.8 (Certidão de Ações Trabalhista e de seus sócio) 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 16.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP e 
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as 
informações contidas no Balanço Patrimonial), apresentou os índices 
econômicos e financeiros sem o registro pela junta comercial) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:50:12 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 14.8 (certidão de ações trabalhistas e de seus sócios), 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 16:12:31 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 13.10 (Certidão de Inteiro Teor), 14.7 (Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho-CNDT se de seus 
sócios),14.8 (Certidão de Ações Trabalhista e de seus sócio) 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 16.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP e 
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as 
informações contidas no Balanço Patrimonial), apresentou os índices 
econômicos e financeiros sem o registro pela junta comercial) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:50:12 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:51:37 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 14.8 (certidão de ações trabalhistas e de seus sócios), 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 16:12:31 
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02/08/2021 - 15:32:24 13.799,00 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M. 
FERREIRA LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:32:59 13.750,00 17.717.445/0001-90 - G. ANTUNES 
COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:33:31 13.749,00 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M. 
FERREIRA LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:34:04 13.745,00 17.717.445/0001-90 - G. ANTUNES 
COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:34:29 13.740,00 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M. 
FERREIRA LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:35:29 13.730,00 17.717.445/0001-90 - G. ANTUNES 
COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 13.10 (Certidão de Inteiro Teor), 14.7 (Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho-CNDT se de seus 
sócios),14.8 (Certidão de Ações Trabalhista e de seus sócio) 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 16.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP e 
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as 
informações contidas no Balanço Patrimonial), apresentou os índices 
econômicos e financeiros sem o registro pela junta comercial) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:50:12 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 14.8 (certidão de ações trabalhistas e de seus sócios), 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 16:12:31 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 13.10 (Certidão de Inteiro Teor), 14.7 (Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho-CNDT se de seus 
sócios),14.8 (Certidão de Ações Trabalhista e de seus sócio) 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 16.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP e 
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as 
informações contidas no Balanço Patrimonial), apresentou os índices 
econômicos e financeiros sem o registro pela junta comercial) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:50:12 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 14.8 (certidão de ações trabalhistas e de seus sócios), 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 16:12:31 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 13.10 (Certidão de Inteiro Teor), 14.7 (Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho-CNDT se de seus 
sócios),14.8 (Certidão de Ações Trabalhista e de seus sócio) 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 16.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP e 
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as 
informações contidas no Balanço Patrimonial), apresentou os índices 
econômicos e financeiros sem o registro pela junta comercial) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:50:12 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 14.8 (certidão de ações trabalhistas e de seus sócios), 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 16:12:31 
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02/08/2021 - 15:35:53 13.729,00 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M. 
FERREIRA LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:36:00 13.728,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:36:52 13.728,00 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M. 
FERREIRA LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:38:03 13.720,00 17.717.445/0001-90 - G. ANTUNES 
COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:38:07 13.727,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:38:16 13.719,00 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M. 
FERREIRA LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:38:24 13.718,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:38:55 13.718,00 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M. 
FERREIRA LTDA 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 13.10 (Certidão de Inteiro Teor), 14.7 (Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho-CNDT se de seus 
sócios),14.8 (Certidão de Ações Trabalhista e de seus sócio) 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 16.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP e 
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as 
informações contidas no Balanço Patrimonial), apresentou os índices 
econômicos e financeiros sem o registro pela junta comercial) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:50:12 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:51:37 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 13.10 (Certidão de Inteiro Teor), 14.7 (Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho-CNDT se de seus 
sócios),14.8 (Certidão de Ações Trabalhista e de seus sócio) 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 16.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP e 
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as 
informações contidas no Balanço Patrimonial), apresentou os índices 
econômicos e financeiros sem o registro pela junta comercial) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:50:12 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 14.8 (certidão de ações trabalhistas e de seus sócios), 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 16:12:31 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:51:37 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 13.10 (Certidão de Inteiro Teor), 14.7 (Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho-CNDT se de seus 
sócios),14.8 (Certidão de Ações Trabalhista e de seus sócio) 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 16.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP e 
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as 
informações contidas no Balanço Patrimonial), apresentou os índices 
econômicos e financeiros sem o registro pela junta comercial) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:50:12 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:51:37 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 13.10 (Certidão de Inteiro Teor), 14.7 (Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho-CNDT se de seus 
sócios),14.8 (Certidão de Ações Trabalhista e de seus sócio) 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 16.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP e 
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as 
informações contidas no Balanço Patrimonial), apresentou os índices 
econômicos e financeiros sem o registro pela junta comercial) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:50:12 
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02/08/2021 - 15:39:17 13.715,00 17.717.445/0001-90 - G. ANTUNES 
COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:39:40 13.710,00 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M. 
FERREIRA LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:39:48 13.709,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:40:07 13.705,00 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M. 
FERREIRA LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:40:42 13.704,00 17.717.445/0001-90 - G. ANTUNES 
COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:40:51 13.703,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:41:00 13.703,00 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M. 
FERREIRA LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:41:48 13.702,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 14.8 (certidão de ações trabalhistas e de seus sócios), 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 16:12:31 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 13.10 (Certidão de Inteiro Teor), 14.7 (Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho-CNDT se de seus 
sócios),14.8 (Certidão de Ações Trabalhista e de seus sócio) 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 16.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP e 
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as 
informações contidas no Balanço Patrimonial), apresentou os índices 
econômicos e financeiros sem o registro pela junta comercial) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:50:12 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:51:37 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 13.10 (Certidão de Inteiro Teor), 14.7 (Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho-CNDT se de seus 
sócios),14.8 (Certidão de Ações Trabalhista e de seus sócio) 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 16.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP e 
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as 
informações contidas no Balanço Patrimonial), apresentou os índices 
econômicos e financeiros sem o registro pela junta comercial) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:50:12 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 14.8 (certidão de ações trabalhistas e de seus sócios), 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 16:12:31 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:51:37 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 13.10 (Certidão de Inteiro Teor), 14.7 (Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho-CNDT se de seus 
sócios),14.8 (Certidão de Ações Trabalhista e de seus sócio) 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 16.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP e 
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as 
informações contidas no Balanço Patrimonial), apresentou os índices 
econômicos e financeiros sem o registro pela junta comercial) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:50:12 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:51:37 
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02/08/2021 - 15:42:05 13.700,00 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M. 
FERREIRA LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:42:28 13.699,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:42:54 13.699,00 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M. 
FERREIRA LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:43:02 13.650,00 17.717.445/0001-90 - G. ANTUNES 
COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:43:28 13.625,00 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M. 
FERREIRA LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:43:53 13.624,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:43:59 13.620,00 17.717.445/0001-90 - G. ANTUNES 
COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:44:16 13.619,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:44:37 13.600,00 17.717.445/0001-90 - G. ANTUNES 
COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:45:07 13.599,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 13.10 (Certidão de Inteiro Teor), 14.7 (Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho-CNDT se de seus 
sócios),14.8 (Certidão de Ações Trabalhista e de seus sócio) 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 16.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP e 
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as 
informações contidas no Balanço Patrimonial), apresentou os índices 
econômicos e financeiros sem o registro pela junta comercial) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:50:12 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:51:37 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 13.10 (Certidão de Inteiro Teor), 14.7 (Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho-CNDT se de seus 
sócios),14.8 (Certidão de Ações Trabalhista e de seus sócio) 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 16.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP e 
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as 
informações contidas no Balanço Patrimonial), apresentou os índices 
econômicos e financeiros sem o registro pela junta comercial) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:50:12 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 14.8 (certidão de ações trabalhistas e de seus sócios), 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 16:12:31 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 13.10 (Certidão de Inteiro Teor), 14.7 (Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho-CNDT se de seus 
sócios),14.8 (Certidão de Ações Trabalhista e de seus sócio) 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 16.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP e 
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as 
informações contidas no Balanço Patrimonial), apresentou os índices 
econômicos e financeiros sem o registro pela junta comercial) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:50:12 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:51:37 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 14.8 (certidão de ações trabalhistas e de seus sócios), 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 16:12:31 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:51:37 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 14.8 (certidão de ações trabalhistas e de seus sócios), 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 16:12:31 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:51:37 
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02/08/2021 - 15:45:35 13.575,00 17.717.445/0001-90 - G. ANTUNES 
COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:46:05 13.570,00 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M. 
FERREIRA LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:46:36 13.569,00 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:46:59 13.527,00 17.717.445/0001-90 - G. ANTUNES 
COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:47:06 13.500,00 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M. 
FERREIRA LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:47:44 13.495,00 17.717.445/0001-90 - G. ANTUNES 
COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:48:10 13.490,00 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M. 
FERREIRA LTDA 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 14.8 (certidão de ações trabalhistas e de seus sócios), 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 16:12:31 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 13.10 (Certidão de Inteiro Teor), 14.7 (Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho-CNDT se de seus 
sócios),14.8 (Certidão de Ações Trabalhista e de seus sócio) 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 16.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP e 
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as 
informações contidas no Balanço Patrimonial), apresentou os índices 
econômicos e financeiros sem o registro pela junta comercial) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:50:12 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:51:37 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 14.8 (certidão de ações trabalhistas e de seus sócios), 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 16:12:31 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 13.10 (Certidão de Inteiro Teor), 14.7 (Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho-CNDT se de seus 
sócios),14.8 (Certidão de Ações Trabalhista e de seus sócio) 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 16.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP e 
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as 
informações contidas no Balanço Patrimonial), apresentou os índices 
econômicos e financeiros sem o registro pela junta comercial) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:50:12 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 14.8 (certidão de ações trabalhistas e de seus sócios), 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 16:12:31 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 13.10 (Certidão de Inteiro Teor), 14.7 (Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho-CNDT se de seus 
sócios),14.8 (Certidão de Ações Trabalhista e de seus sócio) 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 16.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP e 
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as 
informações contidas no Balanço Patrimonial), apresentou os índices 
econômicos e financeiros sem o registro pela junta comercial) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:50:12 
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02/08/2021 - 15:48:55 13.481,00 17.717.445/0001-90 - G. ANTUNES 
COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:49:07 13.480,00 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:49:23 13.450,00 17.717.445/0001-90 - G. ANTUNES 
COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:49:53 13.440,00 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M. 
FERREIRA LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:50:19 13.435,00 17.717.445/0001-90 - G. ANTUNES 
COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:50:56 13.434,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:51:34 13.430,00 17.717.445/0001-90 - G. ANTUNES 
COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:52:38 13.429,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:52:45 13.420,00 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M. 
FERREIRA LTDA 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 14.8 (certidão de ações trabalhistas e de seus sócios), 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 16:12:31 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:51:37 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 14.8 (certidão de ações trabalhistas e de seus sócios), 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 16:12:31 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 13.10 (Certidão de Inteiro Teor), 14.7 (Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho-CNDT se de seus 
sócios),14.8 (Certidão de Ações Trabalhista e de seus sócio) 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 16.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP e 
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as 
informações contidas no Balanço Patrimonial), apresentou os índices 
econômicos e financeiros sem o registro pela junta comercial) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:50:12 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 14.8 (certidão de ações trabalhistas e de seus sócios), 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 16:12:31 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:51:37 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 14.8 (certidão de ações trabalhistas e de seus sócios), 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 16:12:31 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:51:37 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 13.10 (Certidão de Inteiro Teor), 14.7 (Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho-CNDT se de seus 
sócios),14.8 (Certidão de Ações Trabalhista e de seus sócio) 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 16.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP e 
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as 
informações contidas no Balanço Patrimonial), apresentou os índices 
econômicos e financeiros sem o registro pela junta comercial) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:50:12 
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02/08/2021 - 15:53:04 13.415,00 17.717.445/0001-90 - G. ANTUNES 
COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:53:29 13.414,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:53:42 13.413,00 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M. 
FERREIRA LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:54:12 13.411,00 17.717.445/0001-90 - G. ANTUNES 
COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:54:42 13.409,00 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M. 
FERREIRA LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:55:00 13.408,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:55:18 13.405,00 17.717.445/0001-90 - G. ANTUNES 
COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:55:24 13.400,00 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M. 
FERREIRA LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:55:35 13.399,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 14.8 (certidão de ações trabalhistas e de seus sócios), 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 16:12:31 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:51:37 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 13.10 (Certidão de Inteiro Teor), 14.7 (Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho-CNDT se de seus 
sócios),14.8 (Certidão de Ações Trabalhista e de seus sócio) 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 16.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP e 
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as 
informações contidas no Balanço Patrimonial), apresentou os índices 
econômicos e financeiros sem o registro pela junta comercial) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:50:12 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 14.8 (certidão de ações trabalhistas e de seus sócios), 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 16:12:31 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 13.10 (Certidão de Inteiro Teor), 14.7 (Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho-CNDT se de seus 
sócios),14.8 (Certidão de Ações Trabalhista e de seus sócio) 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 16.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP e 
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as 
informações contidas no Balanço Patrimonial), apresentou os índices 
econômicos e financeiros sem o registro pela junta comercial) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:50:12 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:51:37 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 14.8 (certidão de ações trabalhistas e de seus sócios), 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 16:12:31 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 13.10 (Certidão de Inteiro Teor), 14.7 (Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho-CNDT se de seus 
sócios),14.8 (Certidão de Ações Trabalhista e de seus sócio) 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 16.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP e 
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as 
informações contidas no Balanço Patrimonial), apresentou os índices 
econômicos e financeiros sem o registro pela junta comercial) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:50:12 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:51:37 
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02/08/2021 - 15:55:52 13.395,00 17.717.445/0001-90 - G. ANTUNES 
COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:56:17 13.390,00 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M. 
FERREIRA LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:56:49 13.389,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:57:22 13.385,91 17.717.445/0001-90 - G. ANTUNES 
COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:57:25 13.385,00 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M. 
FERREIRA LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:57:40 13.384,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:57:53 13.380,00 17.717.445/0001-90 - G. ANTUNES 
COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:58:25 13.379,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:58:31 13.375,00 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M. 
FERREIRA LTDA 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 14.8 (certidão de ações trabalhistas e de seus sócios), 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 16:12:31 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 13.10 (Certidão de Inteiro Teor), 14.7 (Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho-CNDT se de seus 
sócios),14.8 (Certidão de Ações Trabalhista e de seus sócio) 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 16.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP e 
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as 
informações contidas no Balanço Patrimonial), apresentou os índices 
econômicos e financeiros sem o registro pela junta comercial) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:50:12 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:51:37 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 14.8 (certidão de ações trabalhistas e de seus sócios), 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 16:12:31 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 13.10 (Certidão de Inteiro Teor), 14.7 (Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho-CNDT se de seus 
sócios),14.8 (Certidão de Ações Trabalhista e de seus sócio) 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 16.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP e 
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as 
informações contidas no Balanço Patrimonial), apresentou os índices 
econômicos e financeiros sem o registro pela junta comercial) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:50:12 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:51:37 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 14.8 (certidão de ações trabalhistas e de seus sócios), 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 16:12:31 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:51:37 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 13.10 (Certidão de Inteiro Teor), 14.7 (Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho-CNDT se de seus 
sócios),14.8 (Certidão de Ações Trabalhista e de seus sócio) 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 16.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP e 
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as 
informações contidas no Balanço Patrimonial), apresentou os índices 
econômicos e financeiros sem o registro pela junta comercial) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:50:12 
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02/08/2021 - 15:58:51 13.371,00 17.717.445/0001-90 - G. ANTUNES 
COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:59:12 13.370,00 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M. 
FERREIRA LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:59:35 13.350,00 17.717.445/0001-90 - G. ANTUNES 
COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:59:40 13.369,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:59:50 13.325,00 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M. 
FERREIRA LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 16:00:22 13.320,00 17.717.445/0001-90 - G. ANTUNES 
COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 16:00:44 13.319,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 16:01:08 13.300,00 17.717.445/0001-90 - G. ANTUNES 
COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 16:01:30 13.299,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 14.8 (certidão de ações trabalhistas e de seus sócios), 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 16:12:31 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 13.10 (Certidão de Inteiro Teor), 14.7 (Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho-CNDT se de seus 
sócios),14.8 (Certidão de Ações Trabalhista e de seus sócio) 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 16.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP e 
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as 
informações contidas no Balanço Patrimonial), apresentou os índices 
econômicos e financeiros sem o registro pela junta comercial) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:50:12 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 14.8 (certidão de ações trabalhistas e de seus sócios), 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 16:12:31 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:51:37 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 13.10 (Certidão de Inteiro Teor), 14.7 (Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho-CNDT se de seus 
sócios),14.8 (Certidão de Ações Trabalhista e de seus sócio) 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 16.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP e 
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as 
informações contidas no Balanço Patrimonial), apresentou os índices 
econômicos e financeiros sem o registro pela junta comercial) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:50:12 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 14.8 (certidão de ações trabalhistas e de seus sócios), 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 16:12:31 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:51:37 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 14.8 (certidão de ações trabalhistas e de seus sócios), 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 16:12:31 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:51:37 
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02/08/2021 - 16:01:48 13.250,00 17.717.445/0001-90 - G. ANTUNES 
COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 16:02:21 13.225,00 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M. 
FERREIRA LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 16:03:00 13.224,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 16:03:12 13.200,00 17.717.445/0001-90 - G. ANTUNES 
COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 16:03:34 13.100,00 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M. 
FERREIRA LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 16:03:43 13.099,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 16:04:00 13.000,00 17.717.445/0001-90 - G. ANTUNES 
COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 16:04:41 12.999,99 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 16:05:02 12.999,00 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M. 
FERREIRA LTDA 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 14.8 (certidão de ações trabalhistas e de seus sócios), 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 16:12:31 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 13.10 (Certidão de Inteiro Teor), 14.7 (Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho-CNDT se de seus 
sócios),14.8 (Certidão de Ações Trabalhista e de seus sócio) 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 16.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP e 
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as 
informações contidas no Balanço Patrimonial), apresentou os índices 
econômicos e financeiros sem o registro pela junta comercial) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:50:12 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:51:37 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 14.8 (certidão de ações trabalhistas e de seus sócios), 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 16:12:31 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 13.10 (Certidão de Inteiro Teor), 14.7 (Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho-CNDT se de seus 
sócios),14.8 (Certidão de Ações Trabalhista e de seus sócio) 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 16.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP e 
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as 
informações contidas no Balanço Patrimonial), apresentou os índices 
econômicos e financeiros sem o registro pela junta comercial) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:50:12 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:51:37 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 14.8 (certidão de ações trabalhistas e de seus sócios), 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 16:12:31 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:51:37 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 13.10 (Certidão de Inteiro Teor), 14.7 (Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho-CNDT se de seus 
sócios),14.8 (Certidão de Ações Trabalhista e de seus sócio) 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 16.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP e 
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as 
informações contidas no Balanço Patrimonial), apresentou os índices 
econômicos e financeiros sem o registro pela junta comercial) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:50:12 
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02/08/2021 - 16:05:08 12.700,00 17.717.445/0001-90 - G. ANTUNES 
COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 16:05:21 12.699,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 16:05:54 12.500,00 17.717.445/0001-90 - G. ANTUNES 
COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 16:06:16 12.499,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 16:06:27 12.450,00 17.717.445/0001-90 - G. ANTUNES 
COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 16:06:59 12.439,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 16:08:34 12.430,00 17.717.445/0001-90 - G. ANTUNES 
COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 16:08:51 12.420,00 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M. 
FERREIRA LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 16:09:09 12.400,00 17.717.445/0001-90 - G. ANTUNES 
COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 14.8 (certidão de ações trabalhistas e de seus sócios), 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 16:12:31 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:51:37 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 14.8 (certidão de ações trabalhistas e de seus sócios), 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 16:12:31 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:51:37 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 14.8 (certidão de ações trabalhistas e de seus sócios), 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 16:12:31 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:51:37 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 14.8 (certidão de ações trabalhistas e de seus sócios), 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 16:12:31 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 13.10 (Certidão de Inteiro Teor), 14.7 (Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho-CNDT se de seus 
sócios),14.8 (Certidão de Ações Trabalhista e de seus sócio) 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 16.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP e 
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as 
informações contidas no Balanço Patrimonial), apresentou os índices 
econômicos e financeiros sem o registro pela junta comercial) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:50:12 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 14.8 (certidão de ações trabalhistas e de seus sócios), 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 16:12:31 
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02/08/2021 - 16:09:53 12.399,99 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M. 
FERREIRA LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 16:10:07 12.350,00 17.717.445/0001-90 - G. ANTUNES 
COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 16:11:17 12.325,00 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M. 
FERREIRA LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 16:11:37 12.310,00 17.717.445/0001-90 - G. ANTUNES 
COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 16:12:21 12.300,00 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M. 
FERREIRA LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 16:12:48 12.270,00 17.717.445/0001-90 - G. ANTUNES 
COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 13.10 (Certidão de Inteiro Teor), 14.7 (Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho-CNDT se de seus 
sócios),14.8 (Certidão de Ações Trabalhista e de seus sócio) 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 16.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP e 
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as 
informações contidas no Balanço Patrimonial), apresentou os índices 
econômicos e financeiros sem o registro pela junta comercial) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:50:12 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 14.8 (certidão de ações trabalhistas e de seus sócios), 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 16:12:31 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 13.10 (Certidão de Inteiro Teor), 14.7 (Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho-CNDT se de seus 
sócios),14.8 (Certidão de Ações Trabalhista e de seus sócio) 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 16.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP e 
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as 
informações contidas no Balanço Patrimonial), apresentou os índices 
econômicos e financeiros sem o registro pela junta comercial) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:50:12 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 14.8 (certidão de ações trabalhistas e de seus sócios), 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 16:12:31 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 13.10 (Certidão de Inteiro Teor), 14.7 (Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho-CNDT se de seus 
sócios),14.8 (Certidão de Ações Trabalhista e de seus sócio) 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 16.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP e 
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as 
informações contidas no Balanço Patrimonial), apresentou os índices 
econômicos e financeiros sem o registro pela junta comercial) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:50:12 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 14.8 (certidão de ações trabalhistas e de seus sócios), 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 16:12:31 
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02/08/2021 - 16:14:06 12.260,00 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M. 
FERREIRA LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 16:14:25 12.200,00 17.717.445/0001-90 - G. ANTUNES 
COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 16:15:17 12.198,00 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M. 
FERREIRA LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 16:15:38 12.150,00 17.717.445/0001-90 - G. ANTUNES 
COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 16:16:10 12.145,00 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M. 
FERREIRA LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 16:16:26 12.130,00 17.717.445/0001-90 - G. ANTUNES 
COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 13.10 (Certidão de Inteiro Teor), 14.7 (Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho-CNDT se de seus 
sócios),14.8 (Certidão de Ações Trabalhista e de seus sócio) 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 16.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP e 
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as 
informações contidas no Balanço Patrimonial), apresentou os índices 
econômicos e financeiros sem o registro pela junta comercial) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:50:12 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 14.8 (certidão de ações trabalhistas e de seus sócios), 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 16:12:31 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 13.10 (Certidão de Inteiro Teor), 14.7 (Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho-CNDT se de seus 
sócios),14.8 (Certidão de Ações Trabalhista e de seus sócio) 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 16.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP e 
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as 
informações contidas no Balanço Patrimonial), apresentou os índices 
econômicos e financeiros sem o registro pela junta comercial) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:50:12 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 14.8 (certidão de ações trabalhistas e de seus sócios), 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 16:12:31 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 13.10 (Certidão de Inteiro Teor), 14.7 (Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho-CNDT se de seus 
sócios),14.8 (Certidão de Ações Trabalhista e de seus sócio) 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 16.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP e 
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as 
informações contidas no Balanço Patrimonial), apresentou os índices 
econômicos e financeiros sem o registro pela junta comercial) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:50:12 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 14.8 (certidão de ações trabalhistas e de seus sócios), 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 16:12:31 
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02/08/2021 - 16:17:25 12.125,00 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M. 
FERREIRA LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 16:18:23 12.100,00 17.717.445/0001-90 - G. ANTUNES 
COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 16:18:41 12.095,00 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M. 
FERREIRA LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 16:19:28 12.080,00 17.717.445/0001-90 - G. ANTUNES 
COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 16:20:13 12.075,00 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M. 
FERREIRA LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 16:20:38 12.060,00 17.717.445/0001-90 - G. ANTUNES 
COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 13.10 (Certidão de Inteiro Teor), 14.7 (Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho-CNDT se de seus 
sócios),14.8 (Certidão de Ações Trabalhista e de seus sócio) 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 16.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP e 
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as 
informações contidas no Balanço Patrimonial), apresentou os índices 
econômicos e financeiros sem o registro pela junta comercial) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:50:12 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 14.8 (certidão de ações trabalhistas e de seus sócios), 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 16:12:31 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 13.10 (Certidão de Inteiro Teor), 14.7 (Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho-CNDT se de seus 
sócios),14.8 (Certidão de Ações Trabalhista e de seus sócio) 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 16.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP e 
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as 
informações contidas no Balanço Patrimonial), apresentou os índices 
econômicos e financeiros sem o registro pela junta comercial) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:50:12 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 14.8 (certidão de ações trabalhistas e de seus sócios), 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 16:12:31 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 13.10 (Certidão de Inteiro Teor), 14.7 (Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho-CNDT se de seus 
sócios),14.8 (Certidão de Ações Trabalhista e de seus sócio) 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 16.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP e 
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as 
informações contidas no Balanço Patrimonial), apresentou os índices 
econômicos e financeiros sem o registro pela junta comercial) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:50:12 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 14.8 (certidão de ações trabalhistas e de seus sócios), 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 16:12:31 
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02/08/2021 - 16:21:06 12.055,00 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M. 
FERREIRA LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 16:21:30 12.050,00 17.717.445/0001-90 - G. ANTUNES 
COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 16:21:51 12.045,00 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M. 
FERREIRA LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 16:22:07 12.040,00 17.717.445/0001-90 - G. ANTUNES 
COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 16:22:28 12.035,00 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M. 
FERREIRA LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 16:22:55 12.030,00 17.717.445/0001-90 - G. ANTUNES 
COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 13.10 (Certidão de Inteiro Teor), 14.7 (Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho-CNDT se de seus 
sócios),14.8 (Certidão de Ações Trabalhista e de seus sócio) 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 16.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP e 
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as 
informações contidas no Balanço Patrimonial), apresentou os índices 
econômicos e financeiros sem o registro pela junta comercial) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:50:12 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 14.8 (certidão de ações trabalhistas e de seus sócios), 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 16:12:31 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 13.10 (Certidão de Inteiro Teor), 14.7 (Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho-CNDT se de seus 
sócios),14.8 (Certidão de Ações Trabalhista e de seus sócio) 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 16.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP e 
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as 
informações contidas no Balanço Patrimonial), apresentou os índices 
econômicos e financeiros sem o registro pela junta comercial) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:50:12 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 14.8 (certidão de ações trabalhistas e de seus sócios), 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 16:12:31 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 13.10 (Certidão de Inteiro Teor), 14.7 (Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho-CNDT se de seus 
sócios),14.8 (Certidão de Ações Trabalhista e de seus sócio) 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 16.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP e 
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as 
informações contidas no Balanço Patrimonial), apresentou os índices 
econômicos e financeiros sem o registro pela junta comercial) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:50:12 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 14.8 (certidão de ações trabalhistas e de seus sócios), 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 16:12:31 
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02/08/2021 - 16:23:17 12.025,00 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M. 
FERREIRA LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 16:23:32 12.020,00 17.717.445/0001-90 - G. ANTUNES 
COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 16:24:51 12.015,00 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M. 
FERREIRA LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 16:25:14 12.010,00 17.717.445/0001-90 - G. ANTUNES 
COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 16:25:41 12.000,00 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M. 
FERREIRA LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 16:27:39 11.999,00 17.717.445/0001-90 - G. ANTUNES 
COMERCIO E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 13.10 (Certidão de Inteiro Teor), 14.7 (Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho-CNDT se de seus 
sócios),14.8 (Certidão de Ações Trabalhista e de seus sócio) 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 16.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP e 
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as 
informações contidas no Balanço Patrimonial), apresentou os índices 
econômicos e financeiros sem o registro pela junta comercial) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:50:12 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 14.8 (certidão de ações trabalhistas e de seus sócios), 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 16:12:31 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 13.10 (Certidão de Inteiro Teor), 14.7 (Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho-CNDT se de seus 
sócios),14.8 (Certidão de Ações Trabalhista e de seus sócio) 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 16.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP e 
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as 
informações contidas no Balanço Patrimonial), apresentou os índices 
econômicos e financeiros sem o registro pela junta comercial) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:50:12 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 14.8 (certidão de ações trabalhistas e de seus sócios), 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 16:12:31 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 13.10 (Certidão de Inteiro Teor), 14.7 (Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho-CNDT se de seus 
sócios),14.8 (Certidão de Ações Trabalhista e de seus sócio) 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 16.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP e 
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as 
informações contidas no Balanço Patrimonial), apresentou os índices 
econômicos e financeiros sem o registro pela junta comercial) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:50:12 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 14.8 (certidão de ações trabalhistas e de seus sócios), 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 16:12:31 

http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br/


EPP 

Página 40 de 72 

A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br 
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/11/2021 às 10:22:40. 

Código verificador: 17FE00 

 

02/08/2021 - 16:29:11 11.990,00 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M. 
FERREIRA LTDA 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 13.10 (Certidão de Inteiro Teor), 14.7 (Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho-CNDT se de seus 
sócios),14.8 (Certidão de Ações Trabalhista e de seus sócio) 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 16.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP e 
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as 
informações contidas no Balanço Patrimonial), apresentou os índices 
econômicos e financeiros sem o registro pela junta comercial) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:50:12 

 
 

 

0005 - Caminhão ¾ carroceria aberta – carga seca caminhão carroceria em madeira, potência mínima 140cv motor a diesel, peso 
bruto total mínimo de 6.500kgs, de acordo com a regulamentação de transito e ambiental vigente no país, com todos os 
acessórios e equipamentos inclusos. Medidas mínimas 5,5 metros de comprimento por 2,30 metros de largura. No máximo de 
10(dez) anos de fabricação. Sem condutor. Manutenção por conta da contratada. Total de 02 (três) veículos. 

 

Data Valor   CNPJ Situação 
 

22/07/2021 - 10:45:38 12.000,00 (proposta)  28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

 

30/07/2021 - 15:02:30 30.000,00 (proposta) 27.427.250/0001-69 - CSP - 
CONSTRUTORA SUL PARA EIRELI 

 

30/07/2021 - 15:45:00 12.000,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE 
RODO-NORTE LTDA-EPP 

 

30/07/2021 - 16:41:49 12.033,33 (proposta)  34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

30/07/2021 - 17:10:25 12.030,00 (proposta) 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES 
EIRELI 

 

02/08/2021 - 13:55:52 31.500,00 (proposta) 09.363.460/0001-59 - J. N. FONSECA - 
EPP 

 

02/08/2021 - 14:24:28 15.000,00 (proposta) 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:24:19 11.990,00 09.363.460/0001-59 - J. N. FONSECA - 
EPP 

 

02/08/2021 - 15:25:38 11.989,00 20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES 
EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:25:52 11.988,00 09.363.460/0001-59 - J. N. FONSECA - 
EPP 

 

02/08/2021 - 15:26:40 11.978,00 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

 

02/08/2021 - 15:27:03 11.975,00 09.363.460/0001-59 - J. N. FONSECA - 
EPP 

 

02/08/2021 - 15:28:19 11.974,50 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

 

02/08/2021 - 15:28:31 11.970,00 09.363.460/0001-59 - J. N. FONSECA - 
EPP 

 

02/08/2021 - 15:29:28 11.967,00 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

 

02/08/2021 - 15:29:40 11.966,00 09.363.460/0001-59 - J. N. FONSECA - 
EPP 

 

02/08/2021 - 15:30:55 11.965,00 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

 

02/08/2021 - 15:31:12 11.964,00 09.363.460/0001-59 - J. N. FONSECA - 
EPP 

 

02/08/2021 - 15:32:26 11.959,00 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

 

02/08/2021 - 15:32:44 11.958,00 09.363.460/0001-59 - J. N. FONSECA - 
EPP 

 

02/08/2021 - 15:32:59 11.957,00 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

 

02/08/2021 - 15:33:11 11.955,00 09.363.460/0001-59 - J. N. FONSECA - 
EPP 

 

02/08/2021 - 15:33:45 11.954,00 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

 

02/08/2021 - 15:33:52 11.953,00   09.363.460/0001-59 - J. N. FONSECA - 

 

Válido 

Válido 

Válido 

Válido 

Válido 

Válido 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Válido 

Válido 

Válido 

Válido 

Válido 

Válido 

Válido 

Válido 

Válido 

Válido 

Válido 

Válido 

Válido 

Válido 

Válido 

Válido 

Válido 
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02/08/2021 - 15:34:24 11.952,00 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

Válido 

02/08/2021 - 15:34:33 11.951,00 09.363.460/0001-59 - J. N. FONSECA - 
EPP 

Válido 

02/08/2021 - 15:35:03 11.950,00 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

Válido 

02/08/2021 - 15:35:12 11.949,00 09.363.460/0001-59 - J. N. FONSECA - 
EPP 

Válido 

02/08/2021 - 15:35:48 11.932,00 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

Válido 

02/08/2021 - 15:36:04 11.900,00 09.363.460/0001-59 - J. N. FONSECA - 
EPP 

Válido 

02/08/2021 - 15:36:09 11.931,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

Válido 

02/08/2021 - 15:36:15 11.890,00 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

Válido 

02/08/2021 - 15:36:31 11.850,00 09.363.460/0001-59 - J. N. FONSECA - 
EPP 

Válido 

02/08/2021 - 15:36:53 11.849,60 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

Válido 

02/08/2021 - 15:37:02 11.800,00 09.363.460/0001-59 - J. N. FONSECA - 
EPP 

Válido 

02/08/2021 - 15:37:04 11.849,50 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

Válido 

02/08/2021 - 15:37:17 11.790,00 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

Válido 

02/08/2021 - 15:37:29 11.750,00 09.363.460/0001-59 - J. N. FONSECA - 
EPP 

Válido 

02/08/2021 - 15:37:42 11.749,00 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

Válido 

02/08/2021 - 15:37:58 11.700,00 09.363.460/0001-59 - J. N. FONSECA - 
EPP 

Válido 

02/08/2021 - 15:38:29 11.680,00 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

Válido 

02/08/2021 - 15:38:36 11.650,00 09.363.460/0001-59 - J. N. FONSECA - 
EPP 

Válido 

02/08/2021 - 15:38:39 11.679,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

Válido 

02/08/2021 - 15:38:54 11.649,00 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

Válido 

02/08/2021 - 15:39:02 11.600,00 09.363.460/0001-59 - J. N. FONSECA - 
EPP 

Válido 

02/08/2021 - 15:39:17 11.598,00 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

Válido 

02/08/2021 - 15:39:28 11.550,00 09.363.460/0001-59 - J. N. FONSECA - 
EPP 

Válido 

02/08/2021 - 15:40:03 11.498,60 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

Válido 

02/08/2021 - 15:40:12 11.450,00 09.363.460/0001-59 - J. N. FONSECA - 
EPP 

Válido 

02/08/2021 - 15:40:30 11.398,00 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

Válido 

02/08/2021 - 15:40:46 11.350,00 09.363.460/0001-59 - J. N. FONSECA - 
EPP 

Válido 

02/08/2021 - 15:41:25 11.349,70 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

Válido 

02/08/2021 - 15:41:36 11.300,00 09.363.460/0001-59 - J. N. FONSECA - 
EPP 

Válido 

02/08/2021 - 15:41:55 11.298,00 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

Válido 

02/08/2021 - 15:42:05 11.250,00 09.363.460/0001-59 - J. N. FONSECA - 
EPP 

Válido 

02/08/2021 - 15:42:26 11.245,70 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

Válido 

02/08/2021 - 15:42:31 11.200,00 09.363.460/0001-59 - J. N. FONSECA - 
EPP 

Válido 

02/08/2021 - 15:43:49 11.199,90 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

Válido 

02/08/2021 - 15:44:07 11.150,00 09.363.460/0001-59 - J. N. FONSECA - 
EPP 

Válido 

02/08/2021 - 15:44:34 11.146,00 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

Válido 

02/08/2021 - 15:44:45 11.100,00 09.363.460/0001-59 - J. N. FONSECA - Válido 
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02/08/2021 - 15:44:56 11.090,00 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

Válido 

02/08/2021 - 15:45:01 11.050,00 09.363.460/0001-59 - J. N. FONSECA - 
EPP 

Válido 

02/08/2021 - 15:45:25 11.045,60 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

Válido 

02/08/2021 - 15:45:40 11.020,00 09.363.460/0001-59 - J. N. FONSECA - 
EPP 

Válido 

02/08/2021 - 15:46:36 10.985,70 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

Válido 

02/08/2021 - 15:46:54 10.980,00 09.363.460/0001-59 - J. N. FONSECA - 
EPP 

Válido 

02/08/2021 - 15:47:32 10.975,60 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

Válido 

02/08/2021 - 15:47:47 10.920,00 09.363.460/0001-59 - J. N. FONSECA - 
EPP 

Válido 

02/08/2021 - 15:48:15 10.900,00 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

Válido 

02/08/2021 - 15:48:34 10.890,00 09.363.460/0001-59 - J. N. FONSECA - 
EPP 

Válido 

02/08/2021 - 15:49:22 10.889,00 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

Válido 

02/08/2021 - 15:49:34 10.850,00 09.363.460/0001-59 - J. N. FONSECA - 
EPP 

Válido 

02/08/2021 - 15:50:06 10.845,00 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

Válido 

02/08/2021 - 15:50:13 10.820,00 09.363.460/0001-59 - J. N. FONSECA - 
EPP 

Válido 

02/08/2021 - 15:50:44 10.805,60 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

Válido 

02/08/2021 - 15:50:54 10.805,00 09.363.460/0001-59 - J. N. FONSECA - 
EPP 

Válido 

02/08/2021 - 15:51:10 10.803,40 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

Válido 

02/08/2021 - 15:51:20 10.800,00 09.363.460/0001-59 - J. N. FONSECA - 
EPP 

Válido 

02/08/2021 - 15:52:21 10.570,00 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

Válido 

02/08/2021 - 15:52:41 10.550,00 09.363.460/0001-59 - J. N. FONSECA - 
EPP 

Válido 

02/08/2021 - 15:53:58 10.456,00 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

Válido 

02/08/2021 - 15:54:13 10.450,00 09.363.460/0001-59 - J. N. FONSECA - 
EPP 

Válido 

02/08/2021 - 15:55:25 10.449,50 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

Válido 

02/08/2021 - 15:55:31 10.400,00 09.363.460/0001-59 - J. N. FONSECA - 
EPP 

Válido 

02/08/2021 - 15:55:51 10.399,50 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

Válido 

02/08/2021 - 15:55:58 10.350,00 09.363.460/0001-59 - J. N. FONSECA - 
EPP 

Válido 

02/08/2021 - 15:56:45 10.345,60 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

Válido 

02/08/2021 - 15:56:49 10.300,00 09.363.460/0001-59 - J. N. FONSECA - 
EPP 

Válido 

02/08/2021 - 15:58:33 10.298,00 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

Válido 

02/08/2021 - 15:58:45 10.250,00 09.363.460/0001-59 - J. N. FONSECA - 
EPP 

Válido 

02/08/2021 - 15:58:58 10.245,60 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

Válido 

02/08/2021 - 15:59:11 10.200,00 09.363.460/0001-59 - J. N. FONSECA - 
EPP 

Válido 

02/08/2021 - 15:59:47 10.199,50 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

Válido 

02/08/2021 - 15:59:56 10.150,00 09.363.460/0001-59 - J. N. FONSECA - 
EPP 

Válido 

02/08/2021 - 16:00:34 10.145,60 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

Válido 

02/08/2021 - 16:00:47 10.100,00 09.363.460/0001-59 - J. N. FONSECA - 
EPP 

Válido 

02/08/2021 - 16:01:18 10.098,60 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

Válido 
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02/08/2021 - 16:01:25 10.050,00 09.363.460/0001-59 - J. N. FONSECA - 
EPP 

Válido 

02/08/2021 - 16:01:43 10.045,00 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

Válido 

02/08/2021 - 16:01:56 10.000,00 09.363.460/0001-59 - J. N. FONSECA - 
EPP 

Válido 

02/08/2021 - 16:02:24 9.987,00 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

Válido 

02/08/2021 - 16:02:36 9.980,00 09.363.460/0001-59 - J. N. FONSECA - 
EPP 

Válido 

02/08/2021 - 16:03:16 9.979,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

Válido 

02/08/2021 - 16:03:24 9.976,50 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

Válido 

02/08/2021 - 16:03:42 9.970,00 09.363.460/0001-59 - J. N. FONSECA - 
EPP 

Válido 

02/08/2021 - 16:04:50 9.969,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

Válido 

02/08/2021 - 16:04:58 9.960,00 09.363.460/0001-59 - J. N. FONSECA - 
EPP 

Válido 

02/08/2021 - 16:05:29 9.959,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

Válido 

02/08/2021 - 16:05:37 9.950,00 09.363.460/0001-59 - J. N. FONSECA - 
EPP 

Válido 

02/08/2021 - 16:06:38 9.945,60 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

Válido 

02/08/2021 - 16:06:54 9.940,00 09.363.460/0001-59 - J. N. FONSECA - 
EPP 

Válido 

 

0006 - Veiculo automóvel, mínimo 1.400 cilindradas, com ar condicionado, com no máximo 02 (dois) anos de fabricação, com 04 
portas, com capacidade para transporte de 05(cinco) passageiros incluindo o condutor, movido a gasolina ou álcool, pneus 
novos, espelho retrovisor em ambos os lados, protetor de Carter, películas nos vidros laterais e traseiros, todos os bancos com 
apoio de cabeça, cintos de segurança retrateis, limpadores de para-brisa, direção hidráulica, freios ABS, airbag duplo, veiculo 
limpo e documentação em dia e em ordem, com todos os itens do veiculo funcionando perfeitamente. Sem condutor. Manutenção 
por conta da contratada. Total de 03 veículos. 

 

Data Valor   CNPJ Situação 
 

22/07/2021 - 10:39:32 265,00 (proposta) 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30/07/2021 - 15:14:49 750,00 (proposta) 27.427.250/0001-69 - CSP - 
CONSTRUTORA SUL PARA EIRELI 

 

30/07/2021 - 15:46:24 270,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE 
RODO-NORTE LTDA-EPP 

 

30/07/2021 - 16:41:49 270,00 (proposta) 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 14:24:28 250,00 (proposta) 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:27:49 249,00 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item 
16.9 Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional Federal do estado 
da sede da licitante, em nome da 
empresa licitante e também de seus sócios majoritários 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA/DESCLASSIFICADA no processo, conforme o item 16.24 
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por 
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los 
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 21/09/2021 16:57:43 

 

Válido 

Válido 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:52:21 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item 
16.9 Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional Federal do estado 
da sede da licitante, em nome da 
empresa licitante e também de seus sócios majoritários 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA/DESCLASSIFICADA no processo, conforme o item 16.24 
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por 
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los 
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 21/09/2021 16:57:43 
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02/08/2021 - 15:29:24 248,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:30:45 247,99 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:31:10 246,90 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:32:04 245,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:32:19 244,99 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:32:48 243,95 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:33:50 240,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:34:32 239,00 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:35:12 238,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:36:07 237,00 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:52:21 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item 
16.9 Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional Federal do estado 
da sede da licitante, em nome da 
empresa licitante e também de seus sócios majoritários 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA/DESCLASSIFICADA no processo, conforme o item 16.24 
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por 
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los 
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 21/09/2021 16:57:43 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:52:21 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item 
16.9 Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional Federal do estado 
da sede da licitante, em nome da 
empresa licitante e também de seus sócios majoritários 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA/DESCLASSIFICADA no processo, conforme o item 16.24 
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por 
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los 
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 21/09/2021 16:57:43 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item 
16.9 Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional Federal do estado 
da sede da licitante, em nome da 
empresa licitante e também de seus sócios majoritários 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA/DESCLASSIFICADA no processo, conforme o item 16.24 
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por 
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los 
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 21/09/2021 16:57:43 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item 
16.9 Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional Federal do estado 
da sede da licitante, em nome da 
empresa licitante e também de seus sócios majoritários 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA/DESCLASSIFICADA no processo, conforme o item 16.24 
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por 
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los 
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 21/09/2021 16:57:43 
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02/08/2021 - 15:36:16 236,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:36:39 236,50 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:37:58 236,45 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:38:17 235,60 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:39:09 235,55 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:40:22 235,30 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:41:02 235,29 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:42:04 234,90 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:42:40 234,85 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:44:03 234,80 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:45:15 234,75 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

21/09/2021 - 17:05:38 260,00 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE 
RODO-NORTE LTDA-EPP 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:52:21 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item 
16.9 Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional Federal do estado 
da sede da licitante, em nome da 
empresa licitante e também de seus sócios majoritários 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA/DESCLASSIFICADA no processo, conforme o item 16.24 
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por 
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los 
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 21/09/2021 16:57:43 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:52:21 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item 
16.9 Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional Federal do estado 
da sede da licitante, em nome da 
empresa licitante e também de seus sócios majoritários 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA/DESCLASSIFICADA no processo, conforme o item 16.24 
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por 
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los 
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 21/09/2021 16:57:43 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:52:21 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item 
16.9 Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional Federal do estado 
da sede da licitante, em nome da 
empresa licitante e também de seus sócios majoritários 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA/DESCLASSIFICADA no processo, conforme o item 16.24 
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por 
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los 
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 21/09/2021 16:57:43 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:52:21 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item 
16.9 Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional Federal do estado 
da sede da licitante, em nome da 
empresa licitante e também de seus sócios majoritários 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA/DESCLASSIFICADA no processo, conforme o item 16.24 
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por 
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los 
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 21/09/2021 16:57:43 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:52:21 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item 
16.9 Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional Federal do estado 
da sede da licitante, em nome da 
empresa licitante e também de seus sócios majoritários 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA/DESCLASSIFICADA no processo, conforme o item 16.24 
(Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por 
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los 
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 21/09/2021 16:57:43 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:52:21 

 

Válido 

 
 

 

0007 - Veiculo utilitário capacidade para 13 a 16 lugares – caracterizada, equipada com ar condicionado, com três portas laterais, 
motor de no mínimo 2.000 cc, movido a diesel, no máximo cinco anos de fabricação proteção de motor e cambio, tapetes e todos 
os acessórios mínimos obrigatórios, conforme legislação em vigor, sem limite de quilometragem. Sem condutor. Manutenção por 
conta da contratada. Total de 03 (três) veículos. 

 

Data Valor   CNPJ Situação 
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22/07/2021 - 10:44:58 615,00 (proposta) 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30/07/2021 - 15:48:26 620,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE 
RODO-NORTE LTDA-EPP 

 

30/07/2021 - 16:41:49 623,33 (proposta) 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 14:24:28 600,00 (proposta) 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:27:01 608,00 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:28:00 599,00 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:29:44 598,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:31:00 597,99 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:31:24 596,00 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:31:50 595,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:32:28 594,99 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item 
16.9 Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional Federal do estado 
da sede da licitante, em nome da empresa licitante e também de seus 
sócios majoritários Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o 
atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a 
licitante, fica INABILITADA/DESCLASSIFICADA no processo, conforme 
o item 16.24 (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua 
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital) 21/09/2021 17:00:29 

 

Válido 
 
 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:52:43 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item 
16.9 Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional Federal do estado 
da sede da licitante, em nome da empresa licitante e também de seus 
sócios majoritários Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o 
atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a 
licitante, fica INABILITADA/DESCLASSIFICADA no processo, conforme 
o item 16.24 (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua 
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital) 21/09/2021 17:00:29 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item 
16.9 Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional Federal do estado 
da sede da licitante, em nome da empresa licitante e também de seus 
sócios majoritários Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o 
atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a 
licitante, fica INABILITADA/DESCLASSIFICADA no processo, conforme 
o item 16.24 (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua 
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital) 21/09/2021 17:00:29 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:52:43 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item 
16.9 Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional Federal do estado 
da sede da licitante, em nome da empresa licitante e também de seus 
sócios majoritários Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o 
atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a 
licitante, fica INABILITADA/DESCLASSIFICADA no processo, conforme 
o item 16.24 (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua 
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital) 21/09/2021 17:00:29 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:52:43 
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02/08/2021 - 15:33:26 593,00 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:33:37 590,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:34:46 591,00 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:34:54 589,00 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:35:24 580,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:36:27 579,00 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:36:32 579,99 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:37:17 578,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:37:55 570,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item 
16.9 Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional Federal do estado 
da sede da licitante, em nome da empresa licitante e também de seus 
sócios majoritários Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o 
atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a 
licitante, fica INABILITADA/DESCLASSIFICADA no processo, conforme 
o item 16.24 (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua 
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital) 21/09/2021 17:00:29 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item 
16.9 Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional Federal do estado 
da sede da licitante, em nome da empresa licitante e também de seus 
sócios majoritários Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o 
atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a 
licitante, fica INABILITADA/DESCLASSIFICADA no processo, conforme 
o item 16.24 (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua 
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital) 21/09/2021 17:00:29 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item 
16.9 Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional Federal do estado 
da sede da licitante, em nome da empresa licitante e também de seus 
sócios majoritários Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o 
atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a 
licitante, fica INABILITADA/DESCLASSIFICADA no processo, conforme 
o item 16.24 (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua 
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital) 21/09/2021 17:00:29 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item 
16.9 Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional Federal do estado 
da sede da licitante, em nome da empresa licitante e também de seus 
sócios majoritários Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o 
atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a 
licitante, fica INABILITADA/DESCLASSIFICADA no processo, conforme 
o item 16.24 (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua 
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital) 21/09/2021 17:00:29 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:52:43 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:52:43 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 
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02/08/2021 - 15:38:10 568,50 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:39:08 560,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:39:17 559,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:40:13 555,50 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:41:12 550,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:41:21 549,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:41:41 549,50 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:41:59 549,49 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:42:16 545,80 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:42:36 540,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:42:46 539,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item 
16.9 Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional Federal do estado 
da sede da licitante, em nome da empresa licitante e também de seus 
sócios majoritários Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o 
atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a 
licitante, fica INABILITADA/DESCLASSIFICADA no processo, conforme 
o item 16.24 (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua 
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital) 21/09/2021 17:00:29 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:52:43 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item 
16.9 Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional Federal do estado 
da sede da licitante, em nome da empresa licitante e também de seus 
sócios majoritários Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o 
atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a 
licitante, fica INABILITADA/DESCLASSIFICADA no processo, conforme 
o item 16.24 (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua 
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital) 21/09/2021 17:00:29 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:52:43 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item 
16.9 Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional Federal do estado 
da sede da licitante, em nome da empresa licitante e também de seus 
sócios majoritários Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o 
atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a 
licitante, fica INABILITADA/DESCLASSIFICADA no processo, conforme 
o item 16.24 (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua 
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital) 21/09/2021 17:00:29 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:52:43 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item 
16.9 Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional Federal do estado 
da sede da licitante, em nome da empresa licitante e também de seus 
sócios majoritários Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o 
atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a 
licitante, fica INABILITADA/DESCLASSIFICADA no processo, conforme 
o item 16.24 (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua 
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital) 21/09/2021 17:00:29 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:52:43 
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02/08/2021 - 15:43:32 535,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:44:02 534,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:44:13 534,80 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:44:38 530,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:45:14 529,00 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:45:22 528,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:45:50 520,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:46:47 519,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:47:04 515,50 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:47:44 510,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:48:19 509,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:52:43 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item 
16.9 Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional Federal do estado 
da sede da licitante, em nome da empresa licitante e também de seus 
sócios majoritários Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o 
atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a 
licitante, fica INABILITADA/DESCLASSIFICADA no processo, conforme 
o item 16.24 (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua 
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital) 21/09/2021 17:00:29 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item 
16.9 Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional Federal do estado 
da sede da licitante, em nome da empresa licitante e também de seus 
sócios majoritários Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o 
atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a 
licitante, fica INABILITADA/DESCLASSIFICADA no processo, conforme 
o item 16.24 (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua 
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital) 21/09/2021 17:00:29 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:52:43 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:52:43 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item 
16.9 Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional Federal do estado 
da sede da licitante, em nome da empresa licitante e também de seus 
sócios majoritários Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o 
atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a 
licitante, fica INABILITADA/DESCLASSIFICADA no processo, conforme 
o item 16.24 (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua 
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital) 21/09/2021 17:00:29 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:52:43 
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02/08/2021 - 15:48:25 505,00 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:48:56 500,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:49:12 498,70 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:49:15 499,99 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:49:31 498,69 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:50:16 490,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:50:20 495,60 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:50:33 489,50 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:50:57 489,30 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:51:04 489,45 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:51:14 489,15 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item 
16.9 Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional Federal do estado 
da sede da licitante, em nome da empresa licitante e também de seus 
sócios majoritários Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o 
atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a 
licitante, fica INABILITADA/DESCLASSIFICADA no processo, conforme 
o item 16.24 (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua 
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital) 21/09/2021 17:00:29 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item 
16.9 Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional Federal do estado 
da sede da licitante, em nome da empresa licitante e também de seus 
sócios majoritários Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o 
atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a 
licitante, fica INABILITADA/DESCLASSIFICADA no processo, conforme 
o item 16.24 (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua 
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital) 21/09/2021 17:00:29 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:52:43 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:52:43 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item 
16.9 Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional Federal do estado 
da sede da licitante, em nome da empresa licitante e também de seus 
sócios majoritários Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o 
atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a 
licitante, fica INABILITADA/DESCLASSIFICADA no processo, conforme 
o item 16.24 (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua 
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital) 21/09/2021 17:00:29 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item 
16.9 Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional Federal do estado 
da sede da licitante, em nome da empresa licitante e também de seus 
sócios majoritários Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o 
atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a 
licitante, fica INABILITADA/DESCLASSIFICADA no processo, conforme 
o item 16.24 (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua 
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital) 21/09/2021 17:00:29 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item 
16.9 Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional Federal do estado 
da sede da licitante, em nome da empresa licitante e também de seus 
sócios majoritários Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o 
atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a 
licitante, fica INABILITADA/DESCLASSIFICADA no processo, conforme 
o item 16.24 (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua 
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital) 21/09/2021 17:00:29 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:52:43 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:52:43 
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02/08/2021 - 15:52:10 483,00 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:52:52 482,90 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:53:45 482,60 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:55:09 482,55 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:55:40 482,45 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:57:00 482,40 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:58:45 481,39 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:59:56 481,35 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 16:00:24 481,30 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 16:00:58 481,00 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 16:01:30 479,80 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 16:01:38 479,75 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item 
16.9 Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional Federal do estado 
da sede da licitante, em nome da empresa licitante e também de seus 
sócios majoritários Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o 
atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a 
licitante, fica INABILITADA/DESCLASSIFICADA no processo, conforme 
o item 16.24 (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua 
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital) 21/09/2021 17:00:29 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:52:43 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item 
16.9 Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional Federal do estado 
da sede da licitante, em nome da empresa licitante e também de seus 
sócios majoritários Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o 
atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a 
licitante, fica INABILITADA/DESCLASSIFICADA no processo, conforme 
o item 16.24 (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua 
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital) 21/09/2021 17:00:29 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:52:43 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item 
16.9 Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional Federal do estado 
da sede da licitante, em nome da empresa licitante e também de seus 
sócios majoritários Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o 
atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a 
licitante, fica INABILITADA/DESCLASSIFICADA no processo, conforme 
o item 16.24 (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua 
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital) 21/09/2021 17:00:29 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:52:43 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item 
16.9 Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional Federal do estado 
da sede da licitante, em nome da empresa licitante e também de seus 
sócios majoritários Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o 
atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a 
licitante, fica INABILITADA/DESCLASSIFICADA no processo, conforme 
o item 16.24 (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua 
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital) 21/09/2021 17:00:29 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:52:43 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item 
16.9 Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional Federal do estado 
da sede da licitante, em nome da empresa licitante e também de seus 
sócios majoritários Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o 
atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a 
licitante, fica INABILITADA/DESCLASSIFICADA no processo, conforme 
o item 16.24 (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua 
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital) 21/09/2021 17:00:29 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:52:43 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item 
16.9 Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional Federal do estado 
da sede da licitante, em nome da empresa licitante e também de seus 
sócios majoritários Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o 
atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a 
licitante, fica INABILITADA/DESCLASSIFICADA no processo, conforme 
o item 16.24 (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua 
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital) 21/09/2021 17:00:29 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:52:43 
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02/08/2021 - 16:01:58 476,80 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 16:02:32 476,75 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 16:03:13 476,50 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 16:03:26 476,49 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item 
16.9 Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional Federal do estado 
da sede da licitante, em nome da empresa licitante e também de seus 
sócios majoritários Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o 
atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a 
licitante, fica INABILITADA/DESCLASSIFICADA no processo, conforme 
o item 16.24 (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua 
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital) 21/09/2021 17:00:29 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:52:43 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item 
16.9 Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional Federal do estado 
da sede da licitante, em nome da empresa licitante e também de seus 
sócios majoritários Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o 
atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a 
licitante, fica INABILITADA/DESCLASSIFICADA no processo, conforme 
o item 16.24 (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua 
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital) 21/09/2021 17:00:29 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:52:43 

 
 

 

0008 - Veiculo utilitário tipo – pick up – Cabine Dupla com 04 (quatro) portas, motor a diesel 4x4, potência mínima de 180cv, 
capota marítima, vidros elétricos, direção hidráulica, ar condicionado, travas elétricas de acordo com a regulamentação de 
transito e ambiental vigente no país, com todos os acessórios e equipamentos inclusos. Sem condutor. Manutenção por conta da 
contratada. Total de 03 (três) veículos. 

 

Data Valor   CNPJ Situação 
 

22/07/2021 - 10:44:54 420,00 (proposta) 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30/07/2021 - 15:18:11 1.500,00 (proposta) 27.427.250/0001-69 - CSP - 
CONSTRUTORA SUL PARA EIRELI 

 

30/07/2021 - 15:49:49 420,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE 
RODO-NORTE LTDA-EPP 

 

30/07/2021 - 16:41:49 423,33 (proposta) 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 14:24:28 800,00 (proposta) 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:27:00 410,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:28:39 408,00 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item 
16.9 Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional Federal do estado 
da sede da licitante, em nome da empresa licitante e também de seus 
sócios majoritários Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o 
atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a 
licitante, fica INABILITADA/DESCLASSIFICADA no processo, conforme 
o item 16.24 (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua 
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital) 21/09/2021 17:01:17 

 

Válido 

Válido 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:53:14 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item 
16.9 Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional Federal do estado 
da sede da licitante, em nome da empresa licitante e também de seus 
sócios majoritários Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o 
atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a 
licitante, fica INABILITADA/DESCLASSIFICADA no processo, conforme 
o item 16.24 (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua 
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital) 21/09/2021 17:01:17 
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02/08/2021 - 15:30:01 400,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:31:11 399,99 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:31:33 390,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:32:46 389,99 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:33:18 380,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 16:38:50 379,00 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:53:14 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 14:53:14 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 
 

 

0009 - Veiculo tipo ônibus- com capacidade de transporte de no mínimo 50 passageiros, de acordo com a regulamentação de 
transito e ambiental vigente no país, com todos os acessórios e equipamentos inclusos. Sem condutor. Manutenção por conta da 
contratada. Total de 03 (três) veículos. 

 

Data Valor   CNPJ Situação 
 

22/07/2021 - 10:44:51 1.060,00 (proposta) 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30/07/2021 - 15:53:24 1.050,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE 
RODO-NORTE LTDA-EPP 

 

30/07/2021 - 16:41:49 1.066,67 (proposta) 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

31/07/2021 - 10:01:11 1.000,00 (proposta)   30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M. 
FERREIRA LTDA 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item 
16.9 Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional Federal do estado 
da sede da licitante, em nome da empresa licitante e também de seus 
sócios majoritários Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o 
atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a 
licitante, fica INABILITADA/DESCLASSIFICADA no processo, conforme 
o item 16.24 (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua 
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital) 21/09/2021 17:02:30 

 

Válido 
 
 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 17:02:03 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 13.10 (Certidão de Inteiro Teor), 14.7 (Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho-CNDT se de seus 
sócios),14.8 (Certidão de Ações Trabalhista e de seus sócio) 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 16.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP e 
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as 
informações contidas no Balanço Patrimonial), apresentou os índices 
econômicos e financeiros sem o registro pela junta comercial) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:50:12 
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02/08/2021 - 14:24:28 750,00 (proposta) 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:27:58 740,00 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M. 
FERREIRA LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:29:04 987,00 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:31:22 739,99 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:31:47 738,00 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M. 
FERREIRA LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:32:57 737,99 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 15:33:42 736,00 30.993.942/0001-89 - B. DA SILVA & M. 
FERREIRA LTDA 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 13.10 (Certidão de Inteiro Teor), 14.7 (Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho-CNDT se de seus 
sócios),14.8 (Certidão de Ações Trabalhista e de seus sócio) 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 16.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP e 
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as 
informações contidas no Balanço Patrimonial), apresentou os índices 
econômicos e financeiros sem o registro pela junta comercial) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:50:12 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item 
16.9 Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional Federal do estado 
da sede da licitante, em nome da empresa licitante e também de seus 
sócios majoritários Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o 
atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a 
licitante, fica INABILITADA/DESCLASSIFICADA no processo, conforme 
o item 16.24 (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua 
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital) 21/09/2021 17:02:30 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 17:02:03 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 13.10 (Certidão de Inteiro Teor), 14.7 (Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho-CNDT se de seus 
sócios),14.8 (Certidão de Ações Trabalhista e de seus sócio) 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 16.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP e 
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as 
informações contidas no Balanço Patrimonial), apresentou os índices 
econômicos e financeiros sem o registro pela junta comercial) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:50:12 

 

Cancelado - Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta 
pela não homologação/adjudicação da empresa 21/09/2021 17:02:03 

 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 13.10 (Certidão de Inteiro Teor), 14.7 (Prova de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho-CNDT se de seus 
sócios),14.8 (Certidão de Ações Trabalhista e de seus sócio) 16.1 
(Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), 16.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP e 
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as 
informações contidas no Balanço Patrimonial), apresentou os índices 
econômicos e financeiros sem o registro pela junta comercial) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:50:12 

 
 

 

0010 - Caminhão ¾ carroceria aberta – carga seca caminhão carroceria em madeira, potência mínima 140cv motor a diesel, peso 
bruto total mínimo de 6.500kgs, de acordo com a regulamentação de transito e ambiental vigente no país, com todos os 
acessórios e equipamentos inclusos. Medidas mínimas 5,5 metros de comprimento por 2,30 metros de largura. No máximo de 
10(dez) anos de fabricação. Sem condutor. Manutenção por conta da contratada. Total de 03 (três) veículos. 

 

Data Valor   CNPJ Situação 
 

22/07/2021 - 10:44:47 860,00 (proposta) 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

 

30/07/2021 - 15:02:44 1.500,00 (proposta) 27.427.250/0001-69 - CSP - 
CONSTRUTORA SUL PARA EIRELI 

 

30/07/2021 - 15:56:30 860,00 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE 
RODO-NORTE LTDA-EPP 

 

Válido 

Válido 

Válido 
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30/07/2021 - 16:41:49 866,67 (proposta) 34.684.500/0001-01 - WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI 

 

02/08/2021 - 13:55:52 3.000,00 (proposta) 09.363.460/0001-59 - J. N. FONSECA - 
EPP 

 

02/08/2021 - 14:24:29 500,00 (proposta) 23.177.289/0001-14 - L DOS S 
PANTOJA-ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/08/2021 - 15:24:27 499,00 09.363.460/0001-59 - J. N. FONSECA - 
EPP 

 

02/08/2021 - 15:30:06 675,00 28.546.593/0001-05 - TRIUNFO 
LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP 

Válido 

Válido 

Cancelado - Após as análises nos documentos de Habilitação da 
licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as 
documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos 
itens 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de 
ÂMBITO FEDERAL) 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será 
inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital) 05/08/2021 15:38:08 

 

Válido 

Válido 

 

Documentos dos Fornecedores 

Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de 
Expedição 

Data de 
Expedição 

Data de Validade Arquivo 

WANDARA 
CARDOSO 
NOVAES EIRELI 

30/07/2021 - 
17:00 

WANDARA 
CARDOSO 
NOVAES 

- - - - DECLARAÇÕES 

WANDARA 
CARDOSO 
NOVAES EIRELI 

30/07/2021 - 
17:15 

WANDARA 
CARDOSO 
NOVAES 

- - - - PROPOSTA DE 
PREÇOS 

J. N. FONSECA - 
EPP 

01/08/2021 - 
18:05 

Julio Nahum 
Fonseca 

- - - - HABILITAÇÃO 
JURIDICA 

J. N. FONSECA - 
EPP 

01/08/2021 - 
18:06 

Julio Nahum 
Fonseca 

- - - - REG.FISCAL E 
TRABALHISTA 

J. N. FONSECA - 
EPP 

01/08/2021 - 
18:06 

Julio Nahum 
Fonseca 

- - - - CAPACIDADE 
TÉCNICA 

J. N. FONSECA - 
EPP 

01/08/2021 - 
18:06 

Julio Nahum 
Fonseca 

- - - - QUAL.ECON.FINANCEIRA 

J. N. FONSECA - 
EPP 

01/08/2021 - 
18:06 

Julio Nahum 
Fonseca 

- - - - HABILITAÇÃO 

J. N. FONSECA - 
EPP 

01/08/2021 - 
18:06 

Julio Nahum 
Fonseca 

- - - - DECLARAÇÕES 

TRANSPORTE 
RODO-NORTE 
LTDA-EPP 

02/08/2021 - 
09:51 

LUIZ FERNANDO 
CARVALHO DA 
SILVA 

- - - - PROPOSTA DE 
PREÇOS 

TRANSPORTE 
RODO-NORTE 
LTDA-EPP 

02/08/2021 - 
11:34 

LUIZ FERNANDO 
CARVALHO DA 
SILVA 

- - - - HABILITAÇÃO 

TRANSPORTE 
RODO-NORTE 
LTDA-EPP 

02/08/2021 - 
11:36 

LUIZ FERNANDO 
CARVALHO DA 
SILVA 

- - - - CAPACIDADE 
TÉCNICA 

TRANSPORTE 
RODO-NORTE 
LTDA-EPP 

02/08/2021 - 
11:38 

LUIZ FERNANDO 
CARVALHO DA 
SILVA 

- - - - DECLARAÇÕES 

TRANSPORTE 
RODO-NORTE 
LTDA-EPP 

02/08/2021 - 
12:31 

LUIZ FERNANDO 
CARVALHO DA 
SILVA 

- - - - HABILITAÇÃO 
JURIDICA 

TRANSPORTE 
RODO-NORTE 
LTDA-EPP 

02/08/2021 - 
12:37 

LUIZ FERNANDO 
CARVALHO DA 
SILVA 

- - - - QUAL.ECON.FINANCEIRA 

TRANSPORTE 
RODO-NORTE 
LTDA-EPP 

02/08/2021 - 
13:11 

LUIZ FERNANDO 
CARVALHO DA 
SILVA 

- - - - REG.FISCAL E 
TRABALHISTA 

TRIUNFO 
LOGISTICA 
COMERCIAL 
EIRELI - EPP 

02/08/2021 - 
13:40 

GRACE KELLY 
GUIMARAES 
MOREIRA DE 
OLIVEIRA 

- - - - HABILITAÇÃO 
JURIDICA 

TRIUNFO 
LOGISTICA 
COMERCIAL 
EIRELI - EPP 

02/08/2021 - 
13:42 

GRACE KELLY 
GUIMARAES 
MOREIRA DE 
OLIVEIRA 

- - - - REG.FISCAL E 
TRABALHISTA 

TRIUNFO 
LOGISTICA 
COMERCIAL 
EIRELI - EPP 

02/08/2021 - 
13:44 

GRACE KELLY 
GUIMARAES 
MOREIRA DE 
OLIVEIRA 

- - - - CAPACIDADE 
TÉCNICA 

TRIUNFO 
LOGISTICA 
COMERCIAL 
EIRELI - EPP 

02/08/2021 - 
13:44 

GRACE KELLY 
GUIMARAES 
MOREIRA DE 
OLIVEIRA 

- - - - QUAL.ECON.FINANCEIRA 
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TRIUNFO 
LOGISTICA 
COMERCIAL 
EIRELI - EPP 

02/08/2021 - 
13:47 

GRACE KELLY 
GUIMARAES 
MOREIRA DE 
OLIVEIRA 

- - - - HABILITAÇÃO 

TRIUNFO 02/08/2021 - GRACE KELLY - - - - PROPOSTA DE 

LOGISTICA 
COMERCIAL 
EIRELI - EPP 

13:55 GUIMARAES 
MOREIRA DE 
OLIVEIRA 

PREÇOS 

WANDARA 02/08/2021 - WANDARA - - - - HABILITAÇÃO 

CARDOSO 
NOVAES EIRELI 

14:05 CARDOSO 
NOVAES 

JURIDICA 

WANDARA 
CARDOSO 
NOVAES EIRELI 

02/08/2021 - 
14:06 

WANDARA 
CARDOSO 
NOVAES 

- - - - HABILITAÇÃO 

WANDARA 02/08/2021 - WANDARA - - - - REG.FISCAL E 

CARDOSO 
NOVAES EIRELI 

14:06 CARDOSO 
NOVAES 

TRABALHISTA 

WANDARA 
CARDOSO 
NOVAES EIRELI 

02/08/2021 - 
14:07 

WANDARA 
CARDOSO 
NOVAES 

- - - - QUAL.ECON.FINANCEIRA 

WANDARA 02/08/2021 - WANDARA - - - - CAPACIDADE 

CARDOSO 
NOVAES EIRELI 

14:24 CARDOSO 
NOVAES 

TÉCNICA 

J. N. FONSECA - 02/08/2021 - Julio Nahum - - - - PROPOSTA DE 

EPP 14:29 Fonseca PREÇOS 

 

Inabilitados 
Data Fornecedor CNPJ Detalhe 

 

21/09/2021 - 14:49:54 WANDARA CARDOSO 
NOVAES EIRELI 

 

34.684.500/0001-01 Item 0001 - Veiculo automóvel, mínimo 1.400 cilindradas, com ar condicionado, 
com no máximo 02 (dois) anos de fabricação, com 04 portas, com capacidade 
para transporte de 05(cinco) passageiros incluindo o condutor, movido a gasolina 
ou álcool, pneus novos, espelho retrovisor em ambos os lados, protetor de Carter, 
películas nos vidros laterais e traseiros, todos os bancos com apoio de cabeça, 
cintos de segurança retrateis, limpadores de para-brisa, direção hidráulica, freios 
ABS, airbag duplo, veiculo limpo e documentação em dia e em ordem, com todos 
os itens do veiculo funcionando perfeitamente. Sem condutor. Manutenção por 
conta da contratada. Total de 03 (três) veículos. 

 

Desclassificação: Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta pela não homologação da empresa 
 

21/09/2021 - 14:51:15 WANDARA CARDOSO 
NOVAES EIRELI 

 

34.684.500/0001-01 Item 0003 - Veiculo utilitário tipo – pick up – Cabine Dupla com 04 (quatro) portas, 
motor a diesel 4x4, potência mínima de 180cv, capota marítima, vidros elétricos, 
direção hidráulica, ar condicionado, travas elétricas de acordo com a 
regulamentação de transito e ambiental vigente no país, com todos os acessórios 
e equipamentos inclusos. Sem condutor. Manutenção por conta da contratada. 
Total de 02 (três) veículos. 

 

Desclassificação: Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta pela não homologação/adjudicação da empresa 
 

21/09/2021 - 14:51:37 WANDARA CARDOSO 
NOVAES EIRELI 

 

34.684.500/0001-01 Item 0004 - Veiculo tipo ônibus- com capacidade de transporte de no mínimo 50 
passageiros, de acordo com a regulamentação de transito e ambiental vigente no 
país, com todos os acessórios e equipamentos inclusos. Sem condutor. 
Manutenção por conta da contratada. Total de 02 (três) veículos. 

 

Desclassificação: Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta pela não homologação/adjudicação da empresa 
 

21/09/2021 - 14:52:21 WANDARA CARDOSO 
NOVAES EIRELI 

 

34.684.500/0001-01 Item 0006 - Veiculo automóvel, mínimo 1.400 cilindradas, com ar condicionado, 
com no máximo 02 (dois) anos de fabricação, com 04 portas, com capacidade 
para transporte de 05(cinco) passageiros incluindo o condutor, movido a gasolina 
ou álcool, pneus novos, espelho retrovisor em ambos os lados, protetor de Carter, 
películas nos vidros laterais e traseiros, todos os bancos com apoio de cabeça, 
cintos de segurança retrateis, limpadores de para-brisa, direção hidráulica, freios 
ABS, airbag duplo, veiculo limpo e documentação em dia e em ordem, com todos 
os itens do veiculo funcionando perfeitamente. Sem condutor. Manutenção por 
conta da contratada. Total de 03 veículos. 

 

Desclassificação: Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta pela não homologação/adjudicação da empresa 
 

21/09/2021 - 14:52:43 WANDARA CARDOSO 
NOVAES EIRELI 

 

34.684.500/0001-01 Item 0007 - Veiculo utilitário capacidade para 13 a 16 lugares – caracterizada, 
equipada com ar condicionado, com três portas laterais, motor de no mínimo 2.000 
cc, movido a diesel, no máximo cinco anos de fabricação proteção de motor e 
cambio, tapetes e todos os acessórios mínimos obrigatórios, conforme legislação 
em vigor, sem limite de quilometragem. Sem condutor. Manutenção por conta da 
contratada. Total de 03 (três) veículos. 

 

Desclassificação: Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta pela não homologação/adjudicação da empresa 
 

21/09/2021 - 14:53:14 WANDARA CARDOSO 
NOVAES EIRELI 

 

34.684.500/0001-01 Item 0008 - Veiculo utilitário tipo – pick up – Cabine Dupla com 04 (quatro) portas, 
motor a diesel 4x4, potência mínima de 180cv, capota marítima, vidros elétricos, 
direção hidráulica, ar condicionado, travas elétricas de acordo com a 
regulamentação de transito e ambiental vigente no país, com todos os acessórios 
e equipamentos inclusos. Sem condutor. Manutenção por conta da contratada. 
Total de 03 (três) veículos. 

 

Desclassificação: Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta pela não homologação/adjudicação da empresa 
 

21/09/2021 - 16:30:43 WANDARA CARDOSO 
NOVAES EIRELI 

 

34.684.500/0001-01 Item 0002 - Veiculo utilitário capacidade para 13 a 16 lugares – caracterizada, 
equipada com ar condicionado, com três portas laterais, motor de no mínimo 2.000 
cc, movido a diesel, no máximo cinco anos de fabricação proteção de motor e 
cambio, tapetes e todos os acessórios mínimos obrigatórios, conforme legislação 
em vigor, sem limite de quilometragem. Sem condutor. Manutenção por conta da 
contratada. Total de 02 (três) veículos. 

 

Desclassificação: Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta pela não homologação/adjudicação da empresa 
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21/09/2021 - 16:57:43 TRIUNFO LOGISTICA 
COMERCIAL EIRELI - EPP 

28.546.593/0001-05 Item 0006 - Veiculo automóvel, mínimo 1.400 cilindradas, com ar condicionado, 
com no máximo 02 (dois) anos de fabricação, com 04 portas, com capacidade 
para transporte de 05(cinco) passageiros incluindo o condutor, movido a gasolina 
ou álcool, pneus novos, espelho retrovisor em ambos os lados, protetor de Carter, 
películas nos vidros laterais e traseiros, todos os bancos com apoio de cabeça, 
cintos de segurança retrateis, limpadores de para-brisa, direção hidráulica, freios 
ABS, airbag duplo, veiculo limpo e documentação em dia e em ordem, com todos 
os itens do veiculo funcionando perfeitamente. Sem condutor. Manutenção por 
conta da contratada. Total de 03 veículos. 

 

Desclassificação: Após as análises nos documentos de Habilitação da licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as documentações exigidas no instrumento 
convocatório, elencado no item 16.9 Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da 
empresa licitante e também de seus sócios majoritários 
Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA/DESCLASSIFICADA no 
processo, conforme o item 16.24 (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los 
em desacordo com o estabelecido neste Edital) 

 

21/09/2021 - 17:00:29 TRIUNFO LOGISTICA 
COMERCIAL EIRELI - EPP 

 

28.546.593/0001-05 Item 0007 - Veiculo utilitário capacidade para 13 a 16 lugares – caracterizada, 
equipada com ar condicionado, com três portas laterais, motor de no mínimo 2.000 
cc, movido a diesel, no máximo cinco anos de fabricação proteção de motor e 
cambio, tapetes e todos os acessórios mínimos obrigatórios, conforme legislação 
em vigor, sem limite de quilometragem. Sem condutor. Manutenção por conta da 
contratada. Total de 03 (três) veículos. 

 

Desclassificação: Após as análises nos documentos de Habilitação da licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as documentações exigidas no instrumento 
convocatório, elencado no item 16.9 Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e também de seus 
sócios majoritários Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA/DESCLASSIFICADA no processo, conforme o item 16.24 (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 
documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital) 

 

21/09/2021 - 17:01:17 TRIUNFO LOGISTICA 
COMERCIAL EIRELI - EPP 

 

28.546.593/0001-05 Item 0008 - Veiculo utilitário tipo – pick up – Cabine Dupla com 04 (quatro) portas, 
motor a diesel 4x4, potência mínima de 180cv, capota marítima, vidros elétricos, 
direção hidráulica, ar condicionado, travas elétricas de acordo com a 
regulamentação de transito e ambiental vigente no país, com todos os acessórios 
e equipamentos inclusos. Sem condutor. Manutenção por conta da contratada. 
Total de 03 (três) veículos. 

 

Desclassificação: Após as análises nos documentos de Habilitação da licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as documentações exigidas no instrumento 
convocatório, elencado no item 16.9 Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e também de seus 
sócios majoritários Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA/DESCLASSIFICADA no processo, conforme o item 16.24 (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 
documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital) 

 

21/09/2021 - 17:02:03 WANDARA CARDOSO 
NOVAES EIRELI 

 

34.684.500/0001-01 Item 0009 - Veiculo tipo ônibus- com capacidade de transporte de no mínimo 50 
passageiros, de acordo com a regulamentação de transito e ambiental vigente no 
país, com todos os acessórios e equipamentos inclusos. Sem condutor. 
Manutenção por conta da contratada. Total de 03 (três) veículos. 

 

Desclassificação: Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta pela não homologação/adjudicação da empresa 
 

21/09/2021 - 17:02:30 TRIUNFO LOGISTICA 
COMERCIAL EIRELI - EPP 

 

28.546.593/0001-05 Item 0009 - Veiculo tipo ônibus- com capacidade de transporte de no mínimo 50 
passageiros, de acordo com a regulamentação de transito e ambiental vigente no 
país, com todos os acessórios e equipamentos inclusos. Sem condutor. 
Manutenção por conta da contratada. Total de 03 (três) veículos. 

 

Desclassificação: Após as análises nos documentos de Habilitação da licitante, constatou-se que a mesma deixou de apresentar as documentações exigidas no instrumento 
convocatório, elencado no item 16.9 Certidão Cível e Criminal do Tribunal Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e também de seus 
sócios majoritários Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica 
INABILITADA/DESCLASSIFICADA no processo, conforme o item 16.24 (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 
documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital) 

 

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões 
Prazos 

Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão 

05/08/2021 - 17:00 - - - - 

 
0001 - Veiculo automóvel, mínimo 1.400 cilindradas, com ar condicionado, com no 
máximo 02 (dois) anos de fabricação, com 04 portas, com capacidade para transporte 
de 05(cinco) passageiros incluindo o condutor, movido a gasolina ou álcool, pneus 
novos, espelho retrovisor em ambos os lados, protetor de Carter, películas nos vidros 
laterais e traseiros, todos os bancos com apoio de cabeça, cintos de segurança 
retrateis, limpadores de para-brisa, direção hidráulica, freios ABS, airbag duplo, 
veiculo limpo e documentação em dia e em ordem, com todos os itens do veiculo 
funcionando perfeitamente. Sem condutor. Manutenção por conta da contratada. Total 
de 03 (três) veículos. 

Intenções de Recurso 

CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento 
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28.546.593/0001-05 - 
TRIUNFO LOGISTICA 
COMERCIAL EIRELI - EPP 

02/08/2021 - 18:46:03 Boa tarde senhor Pregoeiro , manifesto intenção de recurso. contrata a EMPRESA 
WANDARA CARDOSO NOVAES EIRELI, CNPJ: 34.684.500/0001-01 Qualificação 
econômica financeira. 12.4.2.1 A comprovação da situação financeira da empresa 
será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência 
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas: Ao 
analisar o balanço a mesma apresenta todos os índices de liquides zerados. 
NOTA 1 - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS A Sociedade em questão, aberta 
em 28/08/2019, não exercia suas atividades operacionais até a presente data de 
encerramento desse exercício e não possuía nenhuma atividade operacional, 
financeira ou patrimonial. Por esse motivo, para dar início ao procedimentos de 
escrituração contábil para o ano de 2021, conforme reza a legislação pertinente, 
foi solicitado ao administrador/representante legal, bem como apurado junto à 
empresa, os saldos das contas patrimoniais existentes, para inserção do Balanço 
de Abertura ora exposto. O contador signatário deste demonstrativo informa que 
os saldos dos valores apurados tiveram como base as informações obtidas pelos 
relatório e levantamentos apurados pelo administrador/representante legal da 
empresa em questão, sob os quais foram analisados e verificados a 
compatibilidade com o valores praticados atualmente (VALOR DE MERCADO). 
Ademais, não foi possivel verificar a existência de outros saldos não informados 
ou omitidos neste demonstrado, por insuficiência de informação, razão pela qual o 
profissional contábil não se responsabiliza por eventuais divergências que por 
ventura possam ser encontradas futuramente. O administrador declara, sob as 
penas da lei, que são verídicas as informações prestadas nesse demonstrativo, 
respondendo, nos rigores da lei, por omissões ou divergências que possam 
prejudicar os usuários das informações contábeis. Ao nosso ver a empresa não 
possui capacidade técnica para execução do mesmo, pois no balanço fica bem 
claro. TRANSFORMAÇÃO 09/06/2021,E BALANÇO 16/06/2021. 

Indeferido 

 

Justificativa: O Balanço e as Demonstrações Contábeis apresentado pela empresa vencedora, foi analisada pelo órgão competente JUCEPA, no tange a veracidade do Balanço 
uma vez que sua veracidade foi constatada pela chancela de autenticidade no próprio documento. No mérito INDEFIRO o pedido de Intenção de Recurso 

 

28.546.593/0001-05 - 
TRIUNFO LOGISTICA 
COMERCIAL EIRELI - EPP 

 

02/08/2021 - 18:57:48 Vale ressaltar que a empresa WANDARA CARDOSO NOVAES EIRELI, CNPJ 
34.684.500/0001-01, foi constituida como MEI e depois Transformada como 
EIRELI, e apresenta um atestado de capacidade tecnica, do Municipio de Moju, e 
no periodo desse atestado a mesma não possuia atividade compativel com o 
objeto licitado, caracterizando esse atestado apresentado com certas duvidas, 
solicito que a comissão solicite da empresa Nota Fiscal ou Documentos 
equivalente para sanar as duvidas. 

 

Indeferido 

 

Justificativa: Esta comissão irá examinar os atestados com esteio nos princípios, dentre outros, da razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica e do formalismo 
moderado. Conheço do recurso nego o provimento. 

 

17.717.445/0001-90 - G. 
ANTUNES COMERCIO E 
SERVICOS AUTOMOTIVOS 
LTDA 

 

05/08/2021 - 16:36:18 01- A empresa apresentou somente as Alterações do Contrato Social e não 
apresentou sua primeira constituição, dessa forma não cumpriu o Item: “13.8” Os 
documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 
02-A empresa Não apresentou a FIC Municipal com é exigido no Edital no item 
14.9 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual “e” MUNICIPAL, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual. Dessa Forma a empresa apresentou Somente 
a FIC ESTADUAL e não apresentou a FIC MUNICIPAL como consta no Edital. 
03-A empresa apresentou Todos os Índices financeiros abaixo de 1, não 
cumprindo a exigência do edital no item 16.3. 
Sendo assim não cumpriu com os requisitos exigidos no edital e deve ser 
inabilitada. 

 

Indeferido 

 

Justificativa: A INTENÇÃO DE RECURSO FOI EXTREMAMENTE GENÉRICA E SEM QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO, INDEFIRO O PEDIDO 
 

28.546.593/0001-05 - 
TRIUNFO LOGISTICA 
COMERCIAL EIRELI - EPP 

 

05/08/2021 - 16:38:59 SOLICITO QUE AS EMPRESAS APRESENTE PLANIILHA DE COMPOSIÇÃO DE 
CUSTO, POIS OS PREÇOS OFERTADOS CARACTERIZAM INEXIQUIVIDADE, 
UMA VEZ QUE ESSE VALOR AI SERIA PARA 03(TRES) VEICULOS. 
CLARAMENTE A EMPRESA NÃO CONSEGUE CUMPRIR COM AS 
OBRIGAÇÕES FISCAIS. 

 

Indeferido 

 

Justificativa: NEGO PROVIMENTO ao referido Recurso 
 

17.717.445/0001-90 - G. 
ANTUNES COMERCIO E 
SERVICOS AUTOMOTIVOS 
LTDA 

 

05/08/2021 - 16:54:43 Manifestamos intenção de recurso contra a empresa vencedora: WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI, CNPJ: 34.684.500/0001-01, Motivos: 
01- 

 
Foi Feito uma consultado no Cadastro SICAF sobre a Empresa e foi detectado na 
consulta que a Empresa “não tem cadastro feito no SICAF”, requisito básico para 
participar da licitação como consta no Edital: 6.1. Poderão participar deste Pregão 
interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, 
mediante a apresentação dos documentos pertinentes, que estejam com 
Credenciamento regular no Sistema de Portal de Compras Públicas, e os que 
estejam com Credenciamento regular no “Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF, conforme disposto no `PAR`3º do artigo 8º da IN 
SLTI/MPOG nº 2, de 2010”. Podendo ser verificar no site: 
https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/sicaf-digital 

 

Indeferido 

 
Portanto a empresa deve ser Inabilitada, caso contrário entraremos com medidas 
nos órgãos de fiscalizações competentes como: Ministério Público e no TCM-Pa. 

 

Justificativa: Existem exceções quando o cadastramento no SICAF será necessário para que o licitante consiga participar do certame. É o caso do pregão eletrônico que ocorre 
pelo Compras governamentais (antigo Comprasnet). 
Conforme Súmula TCU, 274: É vedada a exigência de prévia inscrição no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF para efeito de habilitação em licitação. 
NEGO PROVIMENTO ao referido Recurso. 

 

0002 - Veiculo utilitário capacidade para 13 a 16 lugares – caracterizada, equipada 
com ar condicionado, com três portas laterais, motor de no mínimo 2.000 cc, movido a 
diesel, no máximo cinco anos de fabricação proteção de motor e cambio, tapetes e 
todos os acessórios mínimos obrigatórios, conforme legislação em vigor, sem limite de 
quilometragem. Sem condutor. Manutenção por conta da contratada. Total de 02 (três) 
veículos. 
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Intenções de Recurso 

CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento 
 

28.546.593/0001-05 - 
TRIUNFO LOGISTICA 
COMERCIAL EIRELI - EPP 

 

03/08/2021 - 08:26:12 A empresa L DOS S PANTOJA & CIA LTDA, apresenta atestado de capacidade 
tecnica. A Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em 
características, quantidades significativas e prazos compatíveis com o objeto 
desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de Atestado 
(s) fornecido (s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado. ambos os 
atestados não se apresentam autenticidade em cartorio, solicito que o mesmo 
apresente Nota Fiscal ou Documento que comprovem a veracidade dos mesmos. 

 

Indeferido 

 

Justificativa: Esta comissão irá examinar os atestados com esteio nos princípios, dentre outros, da razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica e do formalismo 
moderado. Conheço do recurso nego o provimento. 

 

23.177.289/0001-14 - L DOS 
S PANTOJA-ME 

 

05/08/2021 - 16:42:41 A EMPRESA L DOS S PANTOJA E CIA LTDA VEM DECLARAR INTENÇAO DE 
RECURSO PELA DECISÃO DO PREGOEIRO EM INABILITALA 

 

Indeferido 

 

Justificativa: A intenção de recurso foi extremamente genérica e sem qualquer fundamentação, pedido de recurso meramente protelatório, indefiro o pedido. 

 

0003 - Veiculo utilitário tipo – pick up – Cabine Dupla com 04 (quatro) portas, motor a 
diesel 4x4, potência mínima de 180cv, capota marítima, vidros elétricos, direção 
hidráulica, ar condicionado, travas elétricas de acordo com a regulamentação de 
transito e ambiental vigente no país, com todos os acessórios e equipamentos 
inclusos. Sem condutor. Manutenção por conta da contratada. Total de 02 (três) 
veículos. 

Intenções de Recurso 

CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento 
 

17.717.445/0001-90 - G. 
ANTUNES COMERCIO E 
SERVICOS AUTOMOTIVOS 
LTDA 

 

05/08/2021 - 16:36:32 01- A empresa apresentou somente as Alterações do Contrato Social e não 
apresentou sua primeira constituição, dessa forma não cumpriu o Item: “13.8” Os 
documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 
02-A empresa Não apresentou a FIC Municipal com é exigido no Edital no item 
14.9 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual “e” MUNICIPAL, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual. Dessa Forma a empresa apresentou Somente 
a FIC ESTADUAL e não apresentou a FIC MUNICIPAL como consta no Edital. 
03-A empresa apresentou Todos os Índices financeiros abaixo de 1, não 
cumprindo a exigência do edital no item 16.3. 
Sendo assim não cumpriu com os requisitos exigidos no edital e deve ser 
inabilitada. 

 

Indeferido 

 

Justificativa: A em seu contrato de transformação de MEI para EIRELI, O ato de transformação é a operação onde a empresa passa de um tipo jurídico para outro, independente 
de dissolução ou liquidação, e firmou em ato contínuo, Ato constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Quanto a FIC municipal a empresa mostra que esta 
cadastrada no município e mediante o Alvará. NEGO PROVIMENTO ao referido Recurso. 

 

23.177.289/0001-14 - L DOS 
S PANTOJA-ME 

 

05/08/2021 - 16:42:57 A EMPRESA L DOS S PANTOJA E CIA LTDA VEM DECLARAR INTENÇAO DE 
RECURSO PELA DECISÃO DO PREGOEIRO EM INABILITALA 

 

Indeferido 

 

Justificativa: A intenção de recurso foi extremamente genérica e sem qualquer fundamentação, pedido de recurso meramente protelatório, indefiro o pedido. 
 

17.717.445/0001-90 - G. 
ANTUNES COMERCIO E 
SERVICOS AUTOMOTIVOS 
LTDA 

 

05/08/2021 - 16:54:58 Manifestamos intenção de recurso contra a empresa vencedora: WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI, CNPJ: 34.684.500/0001-01, Motivos: 
01- 

 
Foi Feito uma consultado no Cadastro SICAF sobre a Empresa e foi detectado na 
consulta que a Empresa “não tem cadastro feito no SICAF”, requisito básico para 
participar da licitação como consta no Edital: 6.1. Poderão participar deste Pregão 
interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, 
mediante a apresentação dos documentos pertinentes, que estejam com 
Credenciamento regular no Sistema de Portal de Compras Públicas, e os que 
estejam com Credenciamento regular no “Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF, conforme disposto no `PAR`3º do artigo 8º da IN 
SLTI/MPOG nº 2, de 2010”. Podendo ser verificar no site: 
https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/sicaf-digital 

 

Indeferido 

 
Portanto a empresa deve ser Inabilitada, caso contrário entraremos com medidas 
nos órgãos de fiscalizações competentes como: Ministério Público e no TCM-Pa. 

 

Justificativa: Existem exceções quando o cadastramento no SICAF será necessário para que o licitante consiga participar do certame. É o caso do pregão eletrônico que ocorre 
pelo Compras governamentais (antigo Comprasnet). Conforme Súmula TCU, 274: É vedada a exigência de prévia inscrição no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF para efeito de habilitação em licitação. NEGO PROVIMENTO ao referido Recurso. 

 

0004 - Veiculo tipo ônibus- com capacidade de transporte de no mínimo 50 
passageiros, de acordo com a regulamentação de transito e ambiental vigente no 
país, com todos os acessórios e equipamentos inclusos. Sem condutor. Manutenção 
por conta da contratada. Total de 02 (três) veículos. 

Intenções de Recurso 

CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento 
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30.993.942/0001-89 - B. DA 
SILVA & M. FERREIRA 
LTDA 

05/08/2021 - 16:34:55 O licitante tem intenção de recorrer. Indeferido 

 

Justificativa: A intenção de recurso foi extremamente genérica e sem qualquer fundamentação, pedido de recurso meramente protelatório, indefiro o pedido 
 

28.546.593/0001-05 - 
TRIUNFO LOGISTICA 
COMERCIAL EIRELI - EPP 

 

05/08/2021 - 16:35:30 Boa tarde senhor Pregoeiro , a EMPRESA WANDARA CARDOSO NOVAES 
EIRELI, CNPJ: 34.684.500/0001-01 Qualificação econômica financeira. 12.4.2.1 A 
comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante 
obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 
Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas: Ao analisar o balanço a 
mesma apresenta todos os índices de liquides zerados. NOTA 1 - 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS A Sociedade em questão, aberta em 
28/08/2019, não exercia suas atividades operacionais até a presente data de 
encerramento desse exercício e não possuía nenhuma atividade operacional, 
financeira ou patrimonial. Por esse motivo, para dar início ao procedimentos de 
escrituração contábil para o ano de 2021, conforme reza a legislação pertinente, 
foi solicitado ao administrador/representante legal, bem como apurado junto à 
empresa, os saldos das contas patrimoniais existentes, para inserção do Balanço 
de Abertura ora exposto. O contador signatário deste demonstrativo informa que 
os saldos dos valores apurados tiveram como base as informações obtidas pelos 
relatório e levantamentos apurados pelo administrador/representante legal da 
empresa em questão, sob os quais foram analisados e verificados a 
compatibilidade com o valores praticados atualmente (VALOR DE MERCADO). 
Ademais, não foi possivel verificar a existência de outros saldos não informados 
ou omitidos neste demonstrado, por insuficiência de informação, razão pela qual o 
profissional contábil não se responsabiliza por eventuais divergências que por 
ventura possam ser encontradas futuramente. O administrador declara, sob as 
penas da lei, que são verídicas as informações prestadas nesse demonstrativo, 
respondendo, nos rigores da lei, por omissões ou divergências que possam 
prejudicar os usuários das informações contábeis. Ao nosso ver a empresa não 
possui capacidade técnica para execução do mesmo, pois no balanço fica bem 
claro. TRANSFORMAÇÃO 09/06/2021,E BALANÇO 16/06/2021. 
JA REPASSAMOS AO MINISTERIO PUBLICO. 

 

Indeferido 

 

Justificativa: O Balanço e as Demonstrações Contábeis apresentado pela empresa vencedora, foram analisados pelo órgão competente JUCEPA, no que tange a veracidade do 
Balanço uma vez que sua veracidade foi constatada pela chancela de autenticidade no próprio documento. No mérito INDEFIRO o pedido de Intenção de Recurso 

 

17.717.445/0001-90 - G. 
ANTUNES COMERCIO E 
SERVICOS AUTOMOTIVOS 
LTDA 

 

05/08/2021 - 16:39:26 01- A empresa apresentou somente as Alterações do Contrato Social e não 
apresentou sua primeira constituição, dessa forma não cumpriu o Item: “13.8” Os 
documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 
02-A empresa Não apresentou a FIC Municipal com é exigido no Edital no item 
14.9 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual “e” MUNICIPAL, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual. Dessa Forma a empresa apresentou Somente 
a FIC ESTADUAL e não apresentou a FIC MUNICIPAL como consta no Edital. 
03-A empresa apresentou Todos os Índices financeiros abaixo de 1, não 
cumprindo a exigência do edital no item 16.3. 
Sendo assim não cumpriu com os requisitos exigidos no edital e deve ser 
inabilitada. 

 

Indeferido 

 

Justificativa: A em seu contrato de transformação de MEI para EIRELI, O ato de transformação é a operação onde a empresa passa de um tipo jurídico para outro, independente 
de dissolução ou liquidação, e firmou em ato contínuo, Ato constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Quanto a FIC municipal a empresa mostra que esta 
cadastrada no município e mediante o Alvará. NEGO PROVIMENTO ao referido Recurso. 

 

17.717.445/0001-90 - G. 
ANTUNES COMERCIO E 
SERVICOS AUTOMOTIVOS 
LTDA 

 

05/08/2021 - 16:55:05 Manifestamos intenção de recurso contra a empresa vencedora: WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI, CNPJ: 34.684.500/0001-01, Motivos: 
01- 

 
Foi Feito uma consultado no Cadastro SICAF sobre a Empresa e foi detectado na 
consulta que a Empresa “não tem cadastro feito no SICAF”, requisito básico para 
participar da licitação como consta no Edital: 6.1. Poderão participar deste Pregão 
interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, 
mediante a apresentação dos documentos pertinentes, que estejam com 
Credenciamento regular no Sistema de Portal de Compras Públicas, e os que 
estejam com Credenciamento regular no “Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF, conforme disposto no `PAR`3º do artigo 8º da IN 
SLTI/MPOG nº 2, de 2010”. Podendo ser verificar no site: 
https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/sicaf-digital 

 

Indeferido 

 
Portanto a empresa deve ser Inabilitada, caso contrário entraremos com medidas 
nos órgãos de fiscalizações competentes como: Ministério Público e no TCM-Pa. 

 

Justificativa: Existem exceções quando o cadastramento no SICAF será necessário para que o licitante consiga participar do certame. É o caso do pregão eletrônico que ocorre 
pelo Compras governamentais (antigo Comprasnet). Conforme Súmula TCU, 274: É vedada a exigência de prévia inscrição no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF para efeito de habilitação em licitação. 
NEGO PROVIMENTO ao referido Recurso 

 

0005 - Caminhão ¾ carroceria aberta – carga seca caminhão carroceria em madeira, 
potência mínima 140cv motor a diesel, peso bruto total mínimo de 6.500kgs, de 
acordo com a regulamentação de transito e ambiental vigente no país, com todos os 
acessórios e equipamentos inclusos. Medidas mínimas 5,5 metros de comprimento 
por 2,30 metros de largura. No máximo de 10(dez) anos de fabricação. Sem condutor. 
Manutenção por conta da contratada. Total de 02 (três) veículos. 

Intenções de Recurso 

CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento 
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28.546.593/0001-05 - 
TRIUNFO LOGISTICA 
COMERCIAL EIRELI - EPP 

03/08/2021 - 08:38:39 A empresa J N FONSECA-EPP, CNPJ: 09.363.460/0001-59, apresenta atestado 
de capacidade tecnica. A Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens 
em características, quantidades significativas e prazos compatíveis com o objeto 
desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de Atestado 
(s) fornecido (s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado. ambos os 
atestados não se apresentam autenticidade em cartorio, solicito que o mesmo 
apresente Nota Fiscal ou Documento que comprovem a veracidade dos mesmos. 
A mesma apresenta atestado de duas empresas com carateristicas semelhante, 
que causa duvidas sobre a veracidade dos mesmos, pois são empresas diferentes 
mais as semelhanças de informações são visivelmente identicas. 

Indeferido 

 

Justificativa: Esta comissão irá examinar os atestados com esteio nos princípios, dentre outros, da razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica e do formalismo 
moderado. Conheço do recurso nego o provimento. 

 

0006 - Veiculo automóvel, mínimo 1.400 cilindradas, com ar condicionado, com no 
máximo 02 (dois) anos de fabricação, com 04 portas, com capacidade para transporte 
de 05(cinco) passageiros incluindo o condutor, movido a gasolina ou álcool, pneus 
novos, espelho retrovisor em ambos os lados, protetor de Carter, películas nos vidros 
laterais e traseiros, todos os bancos com apoio de cabeça, cintos de segurança 
retrateis, limpadores de para-brisa, direção hidráulica, freios ABS, airbag duplo, 
veiculo limpo e documentação em dia e em ordem, com todos os itens do veiculo 
funcionando perfeitamente. Sem condutor. Manutenção por conta da contratada. Total 
de 03 veículos. 

Intenções de Recurso 

CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento 
 

28.546.593/0001-05 - 
TRIUNFO LOGISTICA 
COMERCIAL EIRELI - EPP 

 

02/08/2021 - 18:46:49 Boa tarde senhor Pregoeiro , manifesto intenção de recurso. contrata a EMPRESA 
WANDARA CARDOSO NOVAES EIRELI, CNPJ: 34.684.500/0001-01 Qualificação 
econômica financeira. 12.4.2.1 A comprovação da situação financeira da empresa 
será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência 
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas: Ao 
analisar o balanço a mesma apresenta todos os índices de liquides zerados. 
NOTA 1 - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS A Sociedade em questão, aberta 
em 28/08/2019, não exercia suas atividades operacionais até a presente data de 
encerramento desse exercício e não possuía nenhuma atividade operacional, 
financeira ou patrimonial. Por esse motivo, para dar início ao procedimentos de 
escrituração contábil para o ano de 2021, conforme reza a legislação pertinente, 
foi solicitado ao administrador/representante legal, bem como apurado junto à 
empresa, os saldos das contas patrimoniais existentes, para inserção do Balanço 
de Abertura ora exposto. O contador signatário deste demonstrativo informa que 
os saldos dos valores apurados tiveram como base as informações obtidas pelos 
relatório e levantamentos apurados pelo administrador/representante legal da 
empresa em questão, sob os quais foram analisados e verificados a 
compatibilidade com o valores praticados atualmente (VALOR DE MERCADO). 
Ademais, não foi possivel verificar a existência de outros saldos não informados 
ou omitidos neste demonstrado, por insuficiência de informação, razão pela qual o 
profissional contábil não se responsabiliza por eventuais divergências que por 
ventura possam ser encontradas futuramente. O administrador declara, sob as 
penas da lei, que são verídicas as informações prestadas nesse demonstrativo, 
respondendo, nos rigores da lei, por omissões ou divergências que possam 
prejudicar os usuários das informações contábeis. Ao nosso ver a empresa não 
possui capacidade técnica para execução do mesmo, pois no balanço fica bem 
claro. TRANSFORMAÇÃO 09/06/2021,E BALANÇO 16/06/2021. 

 

Indeferido 

 

Justificativa: O Balanço e as Demonstrações Contábeis apresentado pela empresa vencedora, foram analisados pelo órgão competente JUCEPA, no que tange a veracidade do 
Balanço uma vez que sua veracidade foi constatada pela chancela de autenticidade no próprio documento. No mérito INDEFIRO o pedido de Intenção de Recurso. 

 

0007 - Veiculo utilitário capacidade para 13 a 16 lugares – caracterizada, equipada 
com ar condicionado, com três portas laterais, motor de no mínimo 2.000 cc, movido a 
diesel, no máximo cinco anos de fabricação proteção de motor e cambio, tapetes e 
todos os acessórios mínimos obrigatórios, conforme legislação em vigor, sem limite de 
quilometragem. Sem condutor. Manutenção por conta da contratada. Total de 03 (três) 
veículos. 

Intenções de Recurso 

CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento 
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28.546.593/0001-05 - 
TRIUNFO LOGISTICA 
COMERCIAL EIRELI - EPP 

02/08/2021 - 18:47:07 Boa tarde senhor Pregoeiro , manifesto intenção de recurso. contrata a EMPRESA 
WANDARA CARDOSO NOVAES EIRELI, CNPJ: 34.684.500/0001-01 Qualificação 
econômica financeira. 12.4.2.1 A comprovação da situação financeira da empresa 
será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência 
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas: Ao 
analisar o balanço a mesma apresenta todos os índices de liquides zerados. 
NOTA 1 - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS A Sociedade em questão, aberta 
em 28/08/2019, não exercia suas atividades operacionais até a presente data de 
encerramento desse exercício e não possuía nenhuma atividade operacional, 
financeira ou patrimonial. Por esse motivo, para dar início ao procedimentos de 
escrituração contábil para o ano de 2021, conforme reza a legislação pertinente, 
foi solicitado ao administrador/representante legal, bem como apurado junto à 
empresa, os saldos das contas patrimoniais existentes, para inserção do Balanço 
de Abertura ora exposto. O contador signatário deste demonstrativo informa que 
os saldos dos valores apurados tiveram como base as informações obtidas pelos 
relatório e levantamentos apurados pelo administrador/representante legal da 
empresa em questão, sob os quais foram analisados e verificados a 
compatibilidade com o valores praticados atualmente (VALOR DE MERCADO). 
Ademais, não foi possivel verificar a existência de outros saldos não informados 
ou omitidos neste demonstrado, por insuficiência de informação, razão pela qual o 
profissional contábil não se responsabiliza por eventuais divergências que por 
ventura possam ser encontradas futuramente. O administrador declara, sob as 
penas da lei, que são verídicas as informações prestadas nesse demonstrativo, 
respondendo, nos rigores da lei, por omissões ou divergências que possam 
prejudicar os usuários das informações contábeis. Ao nosso ver a empresa não 
possui capacidade técnica para execução do mesmo, pois no balanço fica bem 
claro. TRANSFORMAÇÃO 09/06/2021,E BALANÇO 16/06/2021. 

Indeferido 

 

Justificativa: O Balanço e as Demonstrações Contábeis apresentado pela empresa vencedora, foram analisados pelo órgão competente JUCEPA, no que tange a veracidade do 
Balanço uma vez que sua veracidade foi constatada pela chancela de autenticidade no próprio documento. No mérito INDEFIRO o pedido de Intenção de Recurso 

 

0008 - Veiculo utilitário tipo – pick up – Cabine Dupla com 04 (quatro) portas, motor a 
diesel 4x4, potência mínima de 180cv, capota marítima, vidros elétricos, direção 
hidráulica, ar condicionado, travas elétricas de acordo com a regulamentação de 
transito e ambiental vigente no país, com todos os acessórios e equipamentos 
inclusos. Sem condutor. Manutenção por conta da contratada. Total de 03 (três) 
veículos. 

Intenções de Recurso 

CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento 
 

23.177.289/0001-14 - L DOS 
S PANTOJA-ME 

 

05/08/2021 - 16:43:16 A EMPRESA L DOS S PANTOJA E CIA LTDA VEM DECLARAR INTENÇAO DE 
RECURSO PELA DECISÃO DO PREGOEIRO EM INABILITALA 

 

Indeferido 

 

Justificativa: A intenção de recurso foi extremamente genérica e sem qualquer fundamentação, pedido de recurso meramente protelatório, indefiro o pedido 

 

0009 - Veiculo tipo ônibus- com capacidade de transporte de no mínimo 50 
passageiros, de acordo com a regulamentação de transito e ambiental vigente no 
país, com todos os acessórios e equipamentos inclusos. Sem condutor. Manutenção 
por conta da contratada. Total de 03 (três) veículos. 

Intenções de Recurso 

CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento 
 

30.993.942/0001-89 - B. DA 
SILVA & M. FERREIRA 
LTDA 

 

05/08/2021 - 16:35:10 O licitante tem intenção de recorrer. Indeferido 

 

Justificativa: A intenção de recurso foi extremamente genérica e sem qualquer fundamentação, pedido de recurso meramente protelatório, indefiro o pedido 

 

Adjudicações Revertidas 
Data Item Justificativa 

 

21/09/2021 - 14:49:28 Item 0001 - Veiculo automóvel, mínimo 1.400 cilindradas, com ar 
condicionado, com no máximo 02 (dois) anos de fabricação, com 04 
portas, com capacidade para transporte de 05(cinco) passageiros 
incluindo o condutor, movido a gasolina ou álcool, pneus novos, 
espelho retrovisor em ambos os lados, protetor de Carter, películas nos 
vidros laterais e traseiros, todos os bancos com apoio de cabeça, cintos 
de segurança retrateis, limpadores de para-brisa, direção hidráulica, 
freios ABS, airbag duplo, veiculo limpo e documentação em dia e em 
ordem, com todos os itens do veiculo funcionando perfeitamente. Sem 
condutor. Manutenção por conta da contratada. Total de 03 (três) 
veículos. 

 

Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta pela não 
homologação da empresa 
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21/09/2021 - 14:50:48 Item 0002 - Veiculo utilitário capacidade para 13 a 16 lugares – 
caracterizada, equipada com ar condicionado, com três portas laterais, 
motor de no mínimo 2.000 cc, movido a diesel, no máximo cinco anos 
de fabricação proteção de motor e cambio, tapetes e todos os 
acessórios mínimos obrigatórios, conforme legislação em vigor, sem 
limite de quilometragem. Sem condutor. Manutenção por conta da 
contratada. Total de 02 (três) veículos. 

 

21/09/2021 - 14:50:59 Item 0003 - Veiculo utilitário tipo – pick up – Cabine Dupla com 04 
(quatro) portas, motor a diesel 4x4, potência mínima de 180cv, capota 
marítima, vidros elétricos, direção hidráulica, ar condicionado, travas 
elétricas de acordo com a regulamentação de transito e ambiental 
vigente no país, com todos os acessórios e equipamentos inclusos. 
Sem condutor. Manutenção por conta da contratada. Total de 02 (três) 
veículos. 

 

21/09/2021 - 14:51:23 Item 0004 - Veiculo tipo ônibus- com capacidade de transporte de no 
mínimo 50 passageiros, de acordo com a regulamentação de transito e 
ambiental vigente no país, com todos os acessórios e equipamentos 
inclusos. Sem condutor. Manutenção por conta da contratada. Total de 
02 (três) veículos. 

 

21/09/2021 - 14:51:58 Item 0006 - Veiculo automóvel, mínimo 1.400 cilindradas, com ar 
condicionado, com no máximo 02 (dois) anos de fabricação, com 04 
portas, com capacidade para transporte de 05(cinco) passageiros 
incluindo o condutor, movido a gasolina ou álcool, pneus novos, 
espelho retrovisor em ambos os lados, protetor de Carter, películas nos 
vidros laterais e traseiros, todos os bancos com apoio de cabeça, cintos 
de segurança retrateis, limpadores de para-brisa, direção hidráulica, 
freios ABS, airbag duplo, veiculo limpo e documentação em dia e em 
ordem, com todos os itens do veiculo funcionando perfeitamente. Sem 
condutor. Manutenção por conta da contratada. Total de 03 veículos. 

 

21/09/2021 - 14:52:29 Item 0007 - Veiculo utilitário capacidade para 13 a 16 lugares – 
caracterizada, equipada com ar condicionado, com três portas laterais, 
motor de no mínimo 2.000 cc, movido a diesel, no máximo cinco anos 
de fabricação proteção de motor e cambio, tapetes e todos os 
acessórios mínimos obrigatórios, conforme legislação em vigor, sem 
limite de quilometragem. Sem condutor. Manutenção por conta da 
contratada. Total de 03 (três) veículos. 

 

21/09/2021 - 14:53:00 Item 0008 - Veiculo utilitário tipo – pick up – Cabine Dupla com 04 
(quatro) portas, motor a diesel 4x4, potência mínima de 180cv, capota 
marítima, vidros elétricos, direção hidráulica, ar condicionado, travas 
elétricas de acordo com a regulamentação de transito e ambiental 
vigente no país, com todos os acessórios e equipamentos inclusos. 
Sem condutor. Manutenção por conta da contratada. Total de 03 (três) 
veículos. 

 

21/09/2021 - 14:53:34 Item 0009 - Veiculo tipo ônibus- com capacidade de transporte de no 
mínimo 50 passageiros, de acordo com a regulamentação de transito e 
ambiental vigente no país, com todos os acessórios e equipamentos 
inclusos. Sem condutor. Manutenção por conta da contratada. Total de 
03 (três) veículos. 

Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta pela não 
homologação/adjudicação da empresa 

 
 
 
 
 
 

Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta pela não 
homologação/adjudicação da empresa 

 
 
 
 
 
 

Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta pela não 
homologação/adjudicação da empresa 

 
 
 
 

Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta pela não 
homologação/adjudicação da empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta pela não 
homologação/adjudicação da empresa 

 
 
 
 
 
 

Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta pela não 
homologação/adjudicação da empresa 

 
 
 
 
 
 

Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta pela não 
homologação/adjudicação da empresa 

 
 

 
 

Chat  

Data Apelido Frase 

02/08/2021 - 14:39:05 Pregoeiro boa tarde senhores licitantes, por motivos tecnicos o prazo de abertura do certame teve que ser prorrogado 
para as 14h:30 

02/08/2021 - 14:39:13 Sistema O processo está em fase de análise das propostas 

02/08/2021 - 15:00:47 Sistema O item 0001 teve uma proposta de R$ 3500,00 cancelada pelo pregoeiro. 

02/08/2021 - 15:00:47 Sistema Motivo: Em desacordo com art. 48, inciso II, prevê a desclassificação de propostas contendo preços 
inexequíveis. 

02/08/2021 - 15:02:23 Sistema O item 0001 teve uma proposta de R$ 5000,00 cancelada pelo pregoeiro. 

02/08/2021 - 15:02:23 Sistema Motivo: conforme disposto na Lei de Licitações, em seu art. 48, inciso II, prevê a desclassificação de 
propostas contendo preços inexequíveis. 

02/08/2021 - 15:02:46 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto 

02/08/2021 - 15:02:46 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. 

02/08/2021 - 15:02:46 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. 

02/08/2021 - 15:23:20 Pregoeiro boa tarde, senhores licitantes estamos iniciando a sessão, pregão eletrônico-srp nº 022-2021. 

02/08/2021 - 15:23:38 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro. 

02/08/2021 - 15:23:38 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. 

02/08/2021 - 15:23:38 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro. 

02/08/2021 - 15:23:38 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. 

02/08/2021 - 15:23:38 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro. 

02/08/2021 - 15:23:38 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. 

02/08/2021 - 15:23:38 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro. 

02/08/2021 - 15:23:38 Sistema O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. 

02/08/2021 - 15:23:38 Sistema O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro. 
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02/08/2021 - 15:23:38 Sistema O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. 

02/08/2021 - 15:23:38 Sistema O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro. 

02/08/2021 - 15:23:38 Sistema O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. 

02/08/2021 - 15:23:38 Sistema O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro. 

02/08/2021 - 15:23:38 Sistema O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. 

02/08/2021 - 15:23:38 Sistema O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro. 

02/08/2021 - 15:23:38 Sistema O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. 

02/08/2021 - 15:23:38 Sistema O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro. 

02/08/2021 - 15:23:38 Sistema O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. 

02/08/2021 - 15:23:38 Sistema O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro. 

02/08/2021 - 15:23:38 Sistema O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. 

02/08/2021 - 15:33:39 Sistema O item 0001 foi encerrado. 

02/08/2021 - 15:33:39 Sistema O item 0010 foi encerrado. 

02/08/2021 - 15:35:20 Sistema O item 0008 foi encerrado. 

02/08/2021 - 15:35:45 Sistema O item 0009 foi encerrado. 

02/08/2021 - 15:47:16 Sistema O item 0006 foi encerrado. 

02/08/2021 - 16:05:28 Sistema O item 0007 foi encerrado. 

02/08/2021 - 16:08:57 Sistema O item 0005 foi encerrado. 

02/08/2021 - 16:10:33 Sistema O item 0003 foi encerrado. 

02/08/2021 - 16:12:27 Sistema O item 0002 foi encerrado. 

02/08/2021 - 16:31:11 Sistema O item 0004 foi encerrado. 

02/08/2021 - 16:32:05 Sistema O item 0001 teve como arrematante WANDARA CARDOSO NOVAES EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário 
de R$ 4.999,99. 

02/08/2021 - 16:32:05 Sistema O item 0002 teve como arrematante L DOS S PANTOJA-ME - ME com valor unitário de R$ 10.999,00. 

02/08/2021 - 16:32:05 Sistema O item 0003 teve como arrematante L DOS S PANTOJA-ME - ME com valor unitário de R$ 6.900,00. 

02/08/2021 - 16:32:05 Sistema O item 0004 teve como arrematante B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA - ME com valor unitário de R$ 
11.990,00. 

02/08/2021 - 16:32:05 Sistema O item 0005 teve como arrematante J. N. FONSECA - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 9.940,00. 

02/08/2021 - 16:32:05 Sistema O item 0006 teve como arrematante WANDARA CARDOSO NOVAES EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário 
de R$ 234,75. 

02/08/2021 - 16:32:05 Sistema O item 0007 teve como arrematante WANDARA CARDOSO NOVAES EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário 
de R$ 476,49. 

02/08/2021 - 16:32:05 Sistema O item 0008 teve como arrematante L DOS S PANTOJA-ME - ME com valor unitário de R$ 380,00. 

02/08/2021 - 16:32:05 Sistema O item 0009 teve como arrematante B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA - ME com valor unitário de R$ 
736,00. 

02/08/2021 - 16:32:05 Sistema O item 0010 teve como arrematante J. N. FONSECA - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 499,00. 

02/08/2021 - 16:32:06 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38. 

02/08/2021 - 16:33:04 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 02/08/2021 às 18:33. 

02/08/2021 - 16:35:25 F. J. N. FONSECA - EPP Documentação Item 0005: Sr. Pregoeiro nosso preço está no limite. 

02/08/2021 - 16:35:40 F. J. N. FONSECA - EPP Documentação Item 0010: Caminhão ¾ carroceria aberta 

02/08/2021 - 16:36:11 F. J. N. FONSECA - EPP Documentação Item 0010: Sr. Pregoeiro, nosso valor já está no limite. 

02/08/2021 - 16:36:31 Sistema O Item 0002 recebeu um lance negociado no valor de R$ 10.998,00. 

02/08/2021 - 16:36:34 Sistema A proposta readequada do item 0005 foi anexada ao processo. 

02/08/2021 - 16:38:10 Sistema O Item 0003 recebeu um lance negociado no valor de R$ 6.899,00. 

02/08/2021 - 16:38:50 Sistema O Item 0008 recebeu um lance negociado no valor de R$ 379,00. 

02/08/2021 - 16:49:47 Sistema A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo. 

02/08/2021 - 16:50:21 Sistema A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo. 

02/08/2021 - 16:50:56 F. B. DA SILVA & M. ... Documentação Item 0004: Sr. Pregoeiro, nosso valor já está no limite 

02/08/2021 - 16:51:05 Sistema A proposta readequada do item 0008 foi anexada ao processo. 

02/08/2021 - 16:51:12 F. B. DA SILVA & M. ... Documentação Item 0009: Sr. Pregoeiro, nosso valor já está no limite 

02/08/2021 - 16:55:30 Sistema A proposta readequada do item 0004 foi anexada ao processo. 

02/08/2021 - 16:55:46 Sistema A proposta readequada do item 0009 foi anexada ao processo. 

02/08/2021 - 17:26:46 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo. 

02/08/2021 - 17:35:18 Sistema A proposta readequada do item 0010 foi anexada ao processo. 

02/08/2021 - 18:10:32 Pregoeiro Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento, retomaremos no dia 05/08 às 14hs. 

02/08/2021 - 18:46:03 Sistema O fornecedor TRIUNFO LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso 
para o item 0001. 

02/08/2021 - 18:46:49 Sistema O fornecedor TRIUNFO LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso 
para o item 0006. 

02/08/2021 - 18:47:07 Sistema O fornecedor TRIUNFO LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso 
para o item 0007. 
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02/08/2021 - 18:57:48 Sistema O fornecedor TRIUNFO LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso 
para o item 0001. 

03/08/2021 - 08:26:12 Sistema O fornecedor TRIUNFO LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso 
para o item 0002. 

03/08/2021 - 08:38:39 Sistema O fornecedor TRIUNFO LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso 
para o item 0005. 

05/08/2021 - 14:47:55 Pregoeiro boa tarde senhores licitantes 

05/08/2021 - 15:14:32 Pregoeiro Prezado Licitante, esclareço que a intenção de recurso, bem como sua motivação, deverá ser direcionada no 
momento adequado, em campo próprio do sistema, após a decisão de classificação/habilitação proferida por 
este Pregoeiro. 

05/08/2021 - 15:34:46 Pregoeiro Após a análise nos documentos de Habilitação da licitante, constatou-se o atendimento de todos os 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a empresa WANDARA CARDOSO NOVAES EIRELI, 
comprovou possuir a qualificação estabelecida no instrumento convocatório para fins de HABILITAÇÃO. 

05/08/2021 - 15:34:55 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor WANDARA CARDOSO NOVAES EIRELI. 

05/08/2021 - 15:34:55 Sistema Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor WANDARA CARDOSO NOVAES EIRELI. 

05/08/2021 - 15:34:55 Sistema Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor WANDARA CARDOSO NOVAES EIRELI. 

05/08/2021 - 15:38:08 Sistema O fornecedor L DOS S PANTOJA-ME foi inabilitado no processo. 

05/08/2021 - 15:38:08 Sistema Motivo: Após as análises nos documentos de Habilitação da licitante, constatou-se que a mesma deixou de 
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos itens 16.1 (Certidão 
Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO FEDERAL) Diante disto, a empresa deixou de 
cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA 
no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, 
seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 
estabelecido neste Edital) 

05/08/2021 - 15:38:08 Sistema O fornecedor L DOS S PANTOJA-ME foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro. 

05/08/2021 - 15:38:08 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante WANDARA CARDOSO NOVAES EIRELI com valor unitário de R$ 
10.999,90. 

05/08/2021 - 15:38:08 Sistema O fornecedor L DOS S PANTOJA-ME foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro. 

05/08/2021 - 15:38:08 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante WANDARA CARDOSO NOVAES EIRELI com valor unitário de R$ 
6.902,90. 

05/08/2021 - 15:38:08 Sistema O fornecedor L DOS S PANTOJA-ME foi inabilitado para o item 0008 pelo pregoeiro. 

05/08/2021 - 15:38:08 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante WANDARA CARDOSO NOVAES EIRELI com valor unitário de R$ 
389,99. 

05/08/2021 - 15:40:24 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor WANDARA CARDOSO NOVAES EIRELI. 

05/08/2021 - 15:40:24 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor WANDARA CARDOSO NOVAES EIRELI. 

05/08/2021 - 15:40:24 Sistema Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor WANDARA CARDOSO NOVAES EIRELI. 

05/08/2021 - 15:50:12 Sistema O fornecedor B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA foi inabilitado no processo. 

05/08/2021 - 15:50:12 Sistema Motivo: Após as análises nos documentos de Habilitação da licitante, constatou-se que a mesma deixou de 
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos itens 13.10 (Certidão de 
Inteiro Teor), 14.7 (Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho-CNDT se de 
seus sócios),14.8 (Certidão de Ações Trabalhista e de seus sócio) 16.1 (Certidão Negativa de Falência, 
Recuperação Judicial de ÂMBITO FEDERAL), 16.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP e 
Declaração atualizada do Contador se responsabilizando com todas as informações contidas no Balanço 
Patrimonial), apresentou os índices econômicos e financeiros sem o registro pela junta comercial) Diante 
disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a 
licitante, fica INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será inabilitado o licitante que não 
comprovar sua habilitação, seja por... (CONTINUA) 

05/08/2021 - 15:50:12 Sistema (CONT. 1) não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 
estabelecido neste Edital) 

05/08/2021 - 15:50:12 Sistema O fornecedor B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro. 

05/08/2021 - 15:50:12 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante G. ANTUNES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 
com valor unitário de R$ 11.999,00. 

05/08/2021 - 15:50:12 Sistema O fornecedor B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA foi inabilitado para o item 0009 pelo pregoeiro. 

05/08/2021 - 15:50:12 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante WANDARA CARDOSO NOVAES EIRELI com valor unitário de R$ 
737,99. 

05/08/2021 - 15:52:16 Pregoeiro Após a análise nos documentos de Habilitação da licitante, constatou-se o atendimento de todos os 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a empresa J. N. FONSECA - EPP, comprovou possuir a 
qualificação estabelecida no instrumento convocatório para fins de HABILITAÇÃO. 

05/08/2021 - 15:52:28 Sistema Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J. N. FONSECA - EPP. 

05/08/2021 - 15:52:28 Sistema Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J. N. FONSECA - EPP. 

05/08/2021 - 15:53:22 Sistema Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor WANDARA CARDOSO NOVAES EIRELI. 

05/08/2021 - 16:12:31 Sistema O fornecedor G. ANTUNES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA foi inabilitado no processo. 

05/08/2021 - 16:12:31 Sistema Motivo: Após as análises nos documentos de Habilitação da licitante, constatou-se que a mesma deixou de 
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório, elencadas nos itens 14.8 (certidão de 
ações trabalhistas e de seus sócios), 16.1 (Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial de ÂMBITO 
FEDERAL), Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos requisitos estabelecidos no 
edital, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA no processo, por não cumprir o item 14.24 (Será inabilitado 
o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, 
ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital) 

05/08/2021 - 16:12:31 Sistema O fornecedor G. ANTUNES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA foi inabilitado para o item 
0004 pelo pregoeiro. 

05/08/2021 - 16:12:31 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante WANDARA CARDOSO NOVAES EIRELI com valor unitário de R$ 
12.439,90. 

05/08/2021 - 16:15:46 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor WANDARA CARDOSO NOVAES EIRELI. 
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05/08/2021 - 16:26:14 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 05/08/2021 às 17:00. 

05/08/2021 - 16:34:55 Sistema O fornecedor B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0004. 

05/08/2021 - 16:35:10 Sistema O fornecedor B. DA SILVA & M. FERREIRA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0009. 

05/08/2021 - 16:35:30 Sistema O fornecedor TRIUNFO LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso 
para o item 0004. 

05/08/2021 - 16:36:18 Sistema O fornecedor G. ANTUNES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME declarou intenção de 
recurso para o item 0001. 

05/08/2021 - 16:36:32 Sistema O fornecedor G. ANTUNES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME declarou intenção de 
recurso para o item 0003. 

05/08/2021 - 16:38:59 Sistema O fornecedor TRIUNFO LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso 
para o item 0001. 

05/08/2021 - 16:39:26 Sistema O fornecedor G. ANTUNES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME declarou intenção de 
recurso para o item 0004. 

05/08/2021 - 16:42:41 Sistema O fornecedor L DOS S PANTOJA-ME - ME declarou intenção de recurso para o item 0002. 

05/08/2021 - 16:42:57 Sistema O fornecedor L DOS S PANTOJA-ME - ME declarou intenção de recurso para o item 0003. 

05/08/2021 - 16:43:16 Sistema O fornecedor L DOS S PANTOJA-ME - ME declarou intenção de recurso para o item 0008. 

05/08/2021 - 16:54:43 Sistema O fornecedor G. ANTUNES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME declarou intenção de 
recurso para o item 0001. 

05/08/2021 - 16:54:58 Sistema O fornecedor G. ANTUNES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME declarou intenção de 
recurso para o item 0003. 

05/08/2021 - 16:55:05 Sistema O fornecedor G. ANTUNES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME declarou intenção de 
recurso para o item 0004. 

05/08/2021 - 17:20:55 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001. 

05/08/2021 - 17:20:55 Sistema Intenção: Boa tarde senhor Pregoeiro , manifesto intenção de recurso. contrata a EMPRESA WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI, CNPJ: 34.684.500/0001-01 Qualificação econômica financeira. 12.4.2.1 A 
comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez 
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas: Ao 
analisar o balanço a mesma apresenta todos os índices de liquides zerados. NOTA 1 - DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS A Sociedade em questão, aberta em 28/08/2019, não exercia suas atividades operacionais 
até a presente data de encerramento desse exercício e não possuía nenhuma atividade operacional, 
financeira ou patrimonial. Por esse motivo, para dar início ao procedimentos de escrituração contábil para o 
ano de 2021, conforme reza a legislação pertinente, foi solicitado ao administrador/representante legal, bem 
como apurado junto à empresa, os saldos das contas patrimoniais... (CONTINUA) 

05/08/2021 - 17:20:55 Sistema (CONT. 1) existentes, para inserção do Balanço de Abertura ora exposto. O contador signatário deste 
demonstrativo informa que os saldos dos valores apurados tiveram como base as informações obtidas pelos 
relatório e levantamentos apurados pelo administrador/representante legal da empresa em questão, sob os 
quais foram analisados e verificados a compatibilidade com o valores praticados atualmente (VALOR DE 
MERCADO). Ademais, não foi possivel verificar a existência de outros saldos não informados ou omitidos 
neste demonstrado, por insuficiência de informação, razão pela qual o profissional contábil não se 
responsabiliza por eventuais divergências que por ventura possam ser encontradas futuramente. O 
administrador declara, sob as penas da lei, que são verídicas as informações prestadas nesse 
demonstrativo, respondendo, nos rigores da lei, por omissões ou divergências que possam prejudicar os 
usuários das informações contábeis. Ao nosso ver a empresa não possui capacidade... 

05/08/2021 - 17:20:55 Sistema (CONT. 2) técnica para execução do mesmo, pois no balanço fica bem claro. TRANSFORMAÇÃO 
09/06/2021,E BALANÇO 16/06/2021. 

05/08/2021 - 17:20:55 Sistema Justificativa: O Balanço e as Demonstrações Contábeis apresentado pela empresa vencedora, foi analisada 
pelo órgão competente JUCEPA, no tange a veracidade do Balanço uma vez que sua veracidade foi 
constatada pela chancela de autenticidade no próprio documento. No mérito INDEFIRO o pedido de Intenção 
de Recurso 

05/08/2021 - 17:41:19 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001. 

05/08/2021 - 17:41:19 Sistema Intenção: Vale ressaltar que a empresa WANDARA CARDOSO NOVAES EIRELI, CNPJ 34.684.500/0001- 
01, foi constituida como MEI e depois Transformada como EIRELI, e apresenta um atestado de capacidade 
tecnica, do Municipio de Moju, e no periodo desse atestado a mesma não possuia atividade compativel com 
o objeto licitado, caracterizando esse atestado apresentado com certas duvidas, solicito que a comissão 
solicite da empresa Nota Fiscal ou Documentos equivalente para sanar as duvidas. 

05/08/2021 - 17:41:19 Sistema Justificativa: Esta comissão irá examinar os atestados com esteio nos princípios, dentre outros, da 
razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica e do formalismo moderado. Conheço do recurso nego o 
provimento. 

05/08/2021 - 17:44:20 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001. 

05/08/2021 - 17:44:20 Sistema Intenção: 01- A empresa apresentou somente as Alterações do Contrato Social e não apresentou sua 
primeira constituição, dessa forma não cumpriu o Item: “13.8” Os documentos acima deverão estar 
acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva; 02-A empresa Não apresentou a FIC 
Municipal com é exigido no Edital no item 14.9 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual “e” 
MUNICIPAL, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com 
o objeto contratual. Dessa Forma a empresa apresentou Somente a FIC ESTADUAL e não apresentou a FIC 
MUNICIPAL como consta no Edital. 03-A empresa apresentou Todos os Índices financeiros abaixo de 1, não 
cumprindo a exigência do edital no item 16.3. Sendo assim não cumpriu com os requisitos exigidos no edital 
e deve ser inabilitada. 

05/08/2021 - 17:44:20 Sistema Justificativa: A INTENÇÃO DE RECURSO FOI EXTREMAMENTE GENÉRICA E SEM QUALQUER 
FUNDAMENTAÇÃO, INDEFIRO O PEDIDO 

05/08/2021 - 17:59:39 Pregoeiro Senhores Licitantes, com o término do expediente, estamos SUSPENDENDO a sessao, retornaremos 
amanhã 06/08/2021, às 10h00. 

06/08/2021 - 10:04:41 Pregoeiro Bom dia senhores licitantes, vamos dá prosseguimento ao certame. 

06/08/2021 - 10:22:04 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001. 
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06/08/2021 - 10:22:04 Sistema Intenção: Manifestamos intenção de recurso contra a empresa vencedora: WANDARA CARDOSO NOVAES 
EIRELI, CNPJ: 34.684.500/0001-01, Motivos: 01- 

  
Foi Feito uma consultado no Cadastro SICAF sobre a Empresa e foi detectado na consulta que a Empresa 
“não tem cadastro feito no SICAF”, requisito básico para participar da licitação como consta no Edital: 6.1. 
Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta 
licitação, mediante a apresentação dos documentos pertinentes, que estejam com Credenciamento regular 
no Sistema de Portal de Compras Públicas, e os que estejam com Credenciamento regular no “Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no `PAR`3º do artigo 8º da IN 
SLTI/MPOG nº 2, de 2010”. Podendo ser verificar no site: https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/sicaf- 
digital Portanto a empresa deve ser Inabilitada, caso contrário entraremos com medidas nos órgãos de... 
(CONTINUA) 

06/08/2021 - 10:22:04 Sistema (CONT. 1) fiscalizações competentes como: Ministério Público e no TCM-Pa. 

06/08/2021 - 10:22:04 Sistema Justificativa: Existem exceções quando o cadastramento no SICAF será necessário para que o licitante 
consiga participar do certame. É o caso do pregão eletrônico que ocorre pelo Compras governamentais 
(antigo Comprasnet). Conforme Súmula TCU, 274: É vedada a exigência de prévia inscrição no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF para efeito de habilitação em licitação. NEGO 
PROVIMENTO ao referido Recurso. 

06/08/2021 - 10:29:48 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002. 

06/08/2021 - 10:29:48 Sistema Intenção: A empresa L DOS S PANTOJA & CIA LTDA, apresenta atestado de capacidade tecnica. A 
Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades significativas e prazos 
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de Atestado 
(s) fornecido (s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado. ambos os atestados não se apresentam 
autenticidade em cartorio, solicito que o mesmo apresente Nota Fiscal ou Documento que comprovem a 
veracidade dos mesmos. 

06/08/2021 - 10:29:48 Sistema Justificativa: Esta comissão irá examinar os atestados com esteio nos princípios, dentre outros, da 
razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica e do formalismo moderado. Conheço do recurso nego o 
provimento. 

06/08/2021 - 10:32:13 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002. 

06/08/2021 - 10:32:13 Sistema Intenção: A EMPRESA L DOS S PANTOJA E CIA LTDA VEM DECLARAR INTENÇAO DE RECURSO PELA 
DECISÃO DO PREGOEIRO EM INABILITALA 

06/08/2021 - 10:32:13 Sistema Justificativa: A intenção de recurso foi extremamente genérica e sem qualquer fundamentação, pedido de 
recurso meramente protelatório, indefiro o pedido. 

06/08/2021 - 10:59:09 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0003. 

06/08/2021 - 10:59:09 Sistema Intenção: 01- A empresa apresentou somente as Alterações do Contrato Social e não apresentou sua 
primeira constituição, dessa forma não cumpriu o Item: “13.8” Os documentos acima deverão estar 
acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva; 02-A empresa Não apresentou a FIC 
Municipal com é exigido no Edital no item 14.9 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual “e” 
MUNICIPAL, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com 
o objeto contratual. Dessa Forma a empresa apresentou Somente a FIC ESTADUAL e não apresentou a FIC 
MUNICIPAL como consta no Edital. 03-A empresa apresentou Todos os Índices financeiros abaixo de 1, não 
cumprindo a exigência do edital no item 16.3. Sendo assim não cumpriu com os requisitos exigidos no edital 
e deve ser inabilitada. 

06/08/2021 - 10:59:09 Sistema Justificativa: A em seu contrato de transformação de MEI para EIRELI, O ato de transformação é a operação 
onde a empresa passa de um tipo jurídico para outro, independente de dissolução ou liquidação, e firmou em 
ato contínuo, Ato constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Quanto a FIC municipal a 
empresa mostra que esta cadastrada no município e mediante o Alvará. NEGO PROVIMENTO ao referido 
Recurso. 

06/08/2021 - 10:59:32 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0003. 

06/08/2021 - 10:59:32 Sistema Intenção: A EMPRESA L DOS S PANTOJA E CIA LTDA VEM DECLARAR INTENÇAO DE RECURSO PELA 
DECISÃO DO PREGOEIRO EM INABILITALA 

06/08/2021 - 10:59:32 Sistema Justificativa: A intenção de recurso foi extremamente genérica e sem qualquer fundamentação, pedido de 
recurso meramente protelatório, indefiro o pedido. 

06/08/2021 - 11:01:18 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0003. 

06/08/2021 - 11:01:18 Sistema Intenção: Manifestamos intenção de recurso contra a empresa vencedora: WANDARA CARDOSO NOVAES 
EIRELI, CNPJ: 34.684.500/0001-01, Motivos: 01- 

  
Foi Feito uma consultado no Cadastro SICAF sobre a Empresa e foi detectado na consulta que a Empresa 
“não tem cadastro feito no SICAF”, requisito básico para participar da licitação como consta no Edital: 6.1. 
Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta 
licitação, mediante a apresentação dos documentos pertinentes, que estejam com Credenciamento regular 
no Sistema de Portal de Compras Públicas, e os que estejam com Credenciamento regular no “Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no `PAR`3º do artigo 8º da IN 
SLTI/MPOG nº 2, de 2010”. Podendo ser verificar no site: https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/sicaf- 
digital Portanto a empresa deve ser Inabilitada, caso contrário entraremos com medidas nos órgãos de... 
(CONTINUA) 

06/08/2021 - 11:01:18 Sistema (CONT. 1) fiscalizações competentes como: Ministério Público e no TCM-Pa. 

06/08/2021 - 11:01:18 Sistema Justificativa: Existem exceções quando o cadastramento no SICAF será necessário para que o licitante 
consiga participar do certame. É o caso do pregão eletrônico que ocorre pelo Compras governamentais 
(antigo Comprasnet). Conforme Súmula TCU, 274: É vedada a exigência de prévia inscrição no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF para efeito de habilitação em licitação. NEGO 
PROVIMENTO ao referido Recurso. 

06/08/2021 - 11:08:54 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0004. 

06/08/2021 - 11:08:54 Sistema Intenção: O licitante tem intenção de recorrer. 

06/08/2021 - 11:08:54 Sistema Justificativa: A intenção de recurso foi extremamente genérica e sem qualquer fundamentação, pedido de 
recurso meramente protelatório, indefiro o pedido 

06/08/2021 - 11:18:25 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0004. 
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06/08/2021 - 11:18:25 Sistema Intenção: 01- A empresa apresentou somente as Alterações do Contrato Social e não apresentou sua 
primeira constituição, dessa forma não cumpriu o Item: “13.8” Os documentos acima deverão estar 
acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva; 02-A empresa Não apresentou a FIC 
Municipal com é exigido no Edital no item 14.9 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual “e” 
MUNICIPAL, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com 
o objeto contratual. Dessa Forma a empresa apresentou Somente a FIC ESTADUAL e não apresentou a FIC 
MUNICIPAL como consta no Edital. 03-A empresa apresentou Todos os Índices financeiros abaixo de 1, não 
cumprindo a exigência do edital no item 16.3. Sendo assim não cumpriu com os requisitos exigidos no edital 
e deve ser inabilitada. 

06/08/2021 - 11:18:25 Sistema Justificativa: A em seu contrato de transformação de MEI para EIRELI, O ato de transformação é a operação 
onde a empresa passa de um tipo jurídico para outro, independente de dissolução ou liquidação, e firmou em 
ato contínuo, Ato constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Quanto a FIC municipal a 
empresa mostra que esta cadastrada no município e mediante o Alvará. NEGO PROVIMENTO ao referido 
Recurso. 

06/08/2021 - 11:19:10 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0004. 

06/08/2021 - 11:19:10 Sistema Intenção: Manifestamos intenção de recurso contra a empresa vencedora: WANDARA CARDOSO NOVAES 
EIRELI, CNPJ: 34.684.500/0001-01, Motivos: 01- 

  
Foi Feito uma consultado no Cadastro SICAF sobre a Empresa e foi detectado na consulta que a Empresa 
“não tem cadastro feito no SICAF”, requisito básico para participar da licitação como consta no Edital: 6.1. 
Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta 
licitação, mediante a apresentação dos documentos pertinentes, que estejam com Credenciamento regular 
no Sistema de Portal de Compras Públicas, e os que estejam com Credenciamento regular no “Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no `PAR`3º do artigo 8º da IN 
SLTI/MPOG nº 2, de 2010”. Podendo ser verificar no site: https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/sicaf- 
digital Portanto a empresa deve ser Inabilitada, caso contrário entraremos com medidas nos órgãos de... 
(CONTINUA) 

06/08/2021 - 11:19:10 Sistema (CONT. 1) fiscalizações competentes como: Ministério Público e no TCM-Pa. 

06/08/2021 - 11:19:10 Sistema Justificativa: Existem exceções quando o cadastramento no SICAF será necessário para que o licitante 
consiga participar do certame. É o caso do pregão eletrônico que ocorre pelo Compras governamentais 
(antigo Comprasnet). Conforme Súmula TCU, 274: É vedada a exigência de prévia inscrição no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF para efeito de habilitação em licitação. NEGO 
PROVIMENTO ao referido Recurso 

06/08/2021 - 11:20:37 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0004. 

06/08/2021 - 11:20:37 Sistema Intenção: Boa tarde senhor Pregoeiro , a EMPRESA WANDARA CARDOSO NOVAES EIRELI, CNPJ: 
34.684.500/0001-01 Qualificação econômica financeira. 12.4.2.1 A comprovação da situação financeira da 
empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 
Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas: Ao analisar o balanço a mesma apresenta 
todos os índices de liquides zerados. NOTA 1 - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS A Sociedade em 
questão, aberta em 28/08/2019, não exercia suas atividades operacionais até a presente data de 
encerramento desse exercício e não possuía nenhuma atividade operacional, financeira ou patrimonial. Por 
esse motivo, para dar início ao procedimentos de escrituração contábil para o ano de 2021, conforme reza a 
legislação pertinente, foi solicitado ao administrador/representante legal, bem como apurado junto à 
empresa, os saldos das contas patrimoniais existentes, para inserção do Balanço de... (CONTINUA) 

06/08/2021 - 11:20:37 Sistema (CONT. 1) Abertura ora exposto. O contador signatário deste demonstrativo informa que os saldos dos 
valores apurados tiveram como base as informações obtidas pelos relatório e levantamentos apurados pelo 
administrador/representante legal da empresa em questão, sob os quais foram analisados e verificados a 
compatibilidade com o valores praticados atualmente (VALOR DE MERCADO). Ademais, não foi possivel 
verificar a existência de outros saldos não informados ou omitidos neste demonstrado, por insuficiência de 
informação, razão pela qual o profissional contábil não se responsabiliza por eventuais divergências que por 
ventura possam ser encontradas futuramente. O administrador declara, sob as penas da lei, que são 
verídicas as informações prestadas nesse demonstrativo, respondendo, nos rigores da lei, por omissões ou 
divergências que possam prejudicar os usuários das informações contábeis. Ao nosso ver a empresa não 
possui capacidade técnica para execução do mesmo, pois no... 

06/08/2021 - 11:20:37 Sistema (CONT. 2) balanço fica bem claro. TRANSFORMAÇÃO 09/06/2021,E BALANÇO 16/06/2021. JA 
REPASSAMOS AO MINISTERIO PUBLICO. 

06/08/2021 - 11:20:38 Sistema Justificativa: O Balanço e as Demonstrações Contábeis apresentado pela empresa vencedora, foram 
analisados pelo órgão competente JUCEPA, no que tange a veracidade do Balanço uma vez que sua 
veracidade foi constatada pela chancela de autenticidade no próprio documento. No mérito INDEFIRO o 
pedido de Intenção de Recurso 

06/08/2021 - 11:21:54 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0005. 

06/08/2021 - 11:21:54 Sistema Intenção: A empresa J N FONSECA-EPP, CNPJ: 09.363.460/0001-59, apresenta atestado de capacidade 
tecnica. A Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades 
significativas e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da 
apresentação de Atestado (s) fornecido (s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado. ambos os 
atestados não se apresentam autenticidade em cartorio, solicito que o mesmo apresente Nota Fiscal ou 
Documento que comprovem a veracidade dos mesmos. A mesma apresenta atestado de duas empresas 
com carateristicas semelhante, que causa duvidas sobre a veracidade dos mesmos, pois são empresas 
diferentes mais as semelhanças de informações são visivelmente identicas. 

06/08/2021 - 11:21:54 Sistema Justificativa: Esta comissão irá examinar os atestados com esteio nos princípios, dentre outros, da 
razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica e do formalismo moderado. Conheço do recurso nego o 
provimento. 

06/08/2021 - 11:23:01 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0006. 

06/08/2021 - 11:23:01 Sistema Intenção: Boa tarde senhor Pregoeiro , manifesto intenção de recurso. contrata a EMPRESA WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI, CNPJ: 34.684.500/0001-01 Qualificação econômica financeira. 12.4.2.1 A 
comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez 
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas: Ao 
analisar o balanço a mesma apresenta todos os índices de liquides zerados. NOTA 1 - DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS A Sociedade em questão, aberta em 28/08/2019, não exercia suas atividades operacionais 
até a presente data de encerramento desse exercício e não possuía nenhuma atividade operacional, 
financeira ou patrimonial. Por esse motivo, para dar início ao procedimentos de escrituração contábil para o 
ano de 2021, conforme reza a legislação pertinente, foi solicitado ao administrador/representante legal, bem 
como apurado junto à empresa, os saldos das contas patrimoniais... (CONTINUA) 
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06/08/2021 - 11:23:01 Sistema (CONT. 1) existentes, para inserção do Balanço de Abertura ora exposto. O contador signatário deste 
demonstrativo informa que os saldos dos valores apurados tiveram como base as informações obtidas pelos 
relatório e levantamentos apurados pelo administrador/representante legal da empresa em questão, sob os 
quais foram analisados e verificados a compatibilidade com o valores praticados atualmente (VALOR DE 
MERCADO). Ademais, não foi possivel verificar a existência de outros saldos não informados ou omitidos 
neste demonstrado, por insuficiência de informação, razão pela qual o profissional contábil não se 
responsabiliza por eventuais divergências que por ventura possam ser encontradas futuramente. O 
administrador declara, sob as penas da lei, que são verídicas as informações prestadas nesse 
demonstrativo, respondendo, nos rigores da lei, por omissões ou divergências que possam prejudicar os 
usuários das informações contábeis. Ao nosso ver a empresa não possui capacidade... 

06/08/2021 - 11:23:01 Sistema (CONT. 2) técnica para execução do mesmo, pois no balanço fica bem claro. TRANSFORMAÇÃO 
09/06/2021,E BALANÇO 16/06/2021. 

06/08/2021 - 11:23:01 Sistema Justificativa: O Balanço e as Demonstrações Contábeis apresentado pela empresa vencedora, foram 
analisados pelo órgão competente JUCEPA, no que tange a veracidade do Balanço uma vez que sua 
veracidade foi constatada pela chancela de autenticidade no próprio documento. No mérito INDEFIRO o 
pedido de Intenção de Recurso. 

06/08/2021 - 11:23:17 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0007. 

06/08/2021 - 11:23:17 Sistema Intenção: Boa tarde senhor Pregoeiro , manifesto intenção de recurso. contrata a EMPRESA WANDARA 
CARDOSO NOVAES EIRELI, CNPJ: 34.684.500/0001-01 Qualificação econômica financeira. 12.4.2.1 A 
comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez 
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas: Ao 
analisar o balanço a mesma apresenta todos os índices de liquides zerados. NOTA 1 - DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS A Sociedade em questão, aberta em 28/08/2019, não exercia suas atividades operacionais 
até a presente data de encerramento desse exercício e não possuía nenhuma atividade operacional, 
financeira ou patrimonial. Por esse motivo, para dar início ao procedimentos de escrituração contábil para o 
ano de 2021, conforme reza a legislação pertinente, foi solicitado ao administrador/representante legal, bem 
como apurado junto à empresa, os saldos das contas patrimoniais... (CONTINUA) 

06/08/2021 - 11:23:17 Sistema (CONT. 1) existentes, para inserção do Balanço de Abertura ora exposto. O contador signatário deste 
demonstrativo informa que os saldos dos valores apurados tiveram como base as informações obtidas pelos 
relatório e levantamentos apurados pelo administrador/representante legal da empresa em questão, sob os 
quais foram analisados e verificados a compatibilidade com o valores praticados atualmente (VALOR DE 
MERCADO). Ademais, não foi possivel verificar a existência de outros saldos não informados ou omitidos 
neste demonstrado, por insuficiência de informação, razão pela qual o profissional contábil não se 
responsabiliza por eventuais divergências que por ventura possam ser encontradas futuramente. O 
administrador declara, sob as penas da lei, que são verídicas as informações prestadas nesse 
demonstrativo, respondendo, nos rigores da lei, por omissões ou divergências que possam prejudicar os 
usuários das informações contábeis. Ao nosso ver a empresa não possui capacidade... 

06/08/2021 - 11:23:17 Sistema (CONT. 2) técnica para execução do mesmo, pois no balanço fica bem claro. TRANSFORMAÇÃO 
09/06/2021,E BALANÇO 16/06/2021. 

06/08/2021 - 11:23:17 Sistema Justificativa: O Balanço e as Demonstrações Contábeis apresentado pela empresa vencedora, foram 
analisados pelo órgão competente JUCEPA, no que tange a veracidade do Balanço uma vez que sua 
veracidade foi constatada pela chancela de autenticidade no próprio documento. No mérito INDEFIRO o 
pedido de Intenção de Recurso 

06/08/2021 - 11:23:41 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0008. 

06/08/2021 - 11:23:41 Sistema Intenção: A EMPRESA L DOS S PANTOJA E CIA LTDA VEM DECLARAR INTENÇAO DE RECURSO PELA 
DECISÃO DO PREGOEIRO EM INABILITALA 

06/08/2021 - 11:23:41 Sistema Justificativa: A intenção de recurso foi extremamente genérica e sem qualquer fundamentação, pedido de 
recurso meramente protelatório, indefiro o pedido 

06/08/2021 - 11:23:55 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0009. 

06/08/2021 - 11:23:55 Sistema Intenção: O licitante tem intenção de recorrer. 

06/08/2021 - 11:23:55 Sistema Justificativa: A intenção de recurso foi extremamente genérica e sem qualquer fundamentação, pedido de 
recurso meramente protelatório, indefiro o pedido 

06/08/2021 - 11:25:15 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001. 

06/08/2021 - 11:25:15 Sistema Intenção: SOLICITO QUE AS EMPRESAS APRESENTE PLANIILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO, POIS 
OS PREÇOS OFERTADOS CARACTERIZAM INEXIQUIVIDADE, UMA VEZ QUE ESSE VALOR AI SERIA 
PARA 03(TRES) VEICULOS. CLARAMENTE A EMPRESA NÃO CONSEGUE CUMPRIR COM AS 
OBRIGAÇÕES FISCAIS. 

06/08/2021 - 11:25:15 Sistema Justificativa: NEGO PROVIMENTO ao referido Recurso 

06/08/2021 - 11:26:03 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação. 

06/08/2021 - 11:28:22 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 09/08/2021. 

06/08/2021 - 11:28:22 Sistema Motivo: Solicito a proposta readequada no prazo especificado. 

06/08/2021 - 11:29:23 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0002. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 09/08/2021. 

06/08/2021 - 11:29:23 Sistema Motivo: Solicito a proposta readequada no prazo especificado. 

06/08/2021 - 11:29:38 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0003. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 09/08/2021. 

06/08/2021 - 11:29:38 Sistema Motivo: Solicito a proposta readequada no prazo especificado. 

06/08/2021 - 11:29:53 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0004. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 09/08/2021. 

06/08/2021 - 11:29:53 Sistema Motivo: Solicito a proposta readequada no prazo especificado. 

06/08/2021 - 11:30:08 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0005. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 09/08/2021. 

06/08/2021 - 11:30:08 Sistema Motivo: Solicito a proposta readequada no prazo especificado. 

06/08/2021 - 11:30:19 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0006. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 09/08/2021. 

06/08/2021 - 11:30:19 Sistema Motivo: Solicito a proposta readequada no prazo especificado. 

06/08/2021 - 11:30:32 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0006. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 09/08/2021. 

06/08/2021 - 11:30:32 Sistema Motivo: Solicito a proposta readequada no prazo especificado. 

06/08/2021 - 11:30:49 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0007. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 09/08/2021. 

06/08/2021 - 11:30:49 Sistema Motivo: Solicito a proposta readequada no prazo especificado. 

06/08/2021 - 11:31:05 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0008. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 09/08/2021. 
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06/08/2021 - 11:31:05 Sistema Motivo: Solicito a proposta readequada no prazo especificado. 

06/08/2021 - 11:31:18 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0009. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 09/08/2021. 

06/08/2021 - 11:31:18 Sistema Motivo: Solicito a proposta readequada no prazo especificado. 

06/08/2021 - 11:31:35 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0010. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 09/08/2021. 

06/08/2021 - 11:31:35 Sistema Motivo: Solicito a proposta readequada no prazo especificado. 

06/08/2021 - 15:53:21 Sistema A proposta readequada do item 0005 foi anexada ao processo. 

06/08/2021 - 15:53:38 Sistema A proposta readequada do item 0010 foi anexada ao processo. 

10/08/2021 - 16:16:06 Sistema O Item 0001 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA. 

10/08/2021 - 16:16:06 Sistema O Item 0002 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA. 

10/08/2021 - 16:16:06 Sistema O Item 0003 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA. 

10/08/2021 - 16:16:06 Sistema O Item 0004 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA. 

10/08/2021 - 16:16:06 Sistema O Item 0005 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA. 

10/08/2021 - 16:16:06 Sistema O Item 0006 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA. 

10/08/2021 - 16:16:06 Sistema O Item 0007 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA. 

10/08/2021 - 16:16:06 Sistema O Item 0008 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA. 

10/08/2021 - 16:16:06 Sistema O Item 0009 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA. 

10/08/2021 - 16:16:06 Sistema O Item 0010 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA. 

15/09/2021 - 13:52:00 Pregoeiro Conforme determinação pela assessoria jurídica, onde optou pela não homologação das empresas 
adjudicadas, será aberto novo prazo para divulgar o resultado de julgamento, ou ainda, convocação de 
empresas remanescentes, que será no dia 16/06/2021 as 14h30 

15/09/2021 - 13:53:01 Pregoeiro Retificando: a nova data 16/09/2021 as 14h30 

16/09/2021 - 16:47:42 Pregoeiro Prezados Licitantes, estamos impossibilitado de acessar o sistema, retornaremos a sessão no dia 
17/09/2021 as 10:30 

21/09/2021 - 11:04:06 Pregoeiro Bom dia, senhores licitantes estamos com instabilidade de conexão, vamos retornar as 14:30 do sia 
21/09/2021, referente ao processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021-PMI-SRP 

21/09/2021 - 14:44:30 Pregoeiro Boa tarde Srs Licitantes, vamos reabriar a sessão 

21/09/2021 - 14:49:28 Sistema O item 0001 teve a adjudicação revertida por DANIEL PINHEIRO CORREA. 

21/09/2021 - 14:49:28 Sistema Motivo: Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta pela não homologação da empresa 

21/09/2021 - 14:49:54 Sistema O fornecedor WANDARA CARDOSO NOVAES EIRELI foi rejeitado para o item 0001 pelo pregoeiro. 

21/09/2021 - 14:49:54 Sistema Motivo: Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta pela não homologação da empresa 

21/09/2021 - 14:49:54 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de 
R$ 5.000,00. 

21/09/2021 - 14:50:48 Sistema O item 0002 teve a adjudicação revertida por DANIEL PINHEIRO CORREA. 

21/09/2021 - 14:50:48 Sistema Motivo: Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta pela não homologação/adjudicação da 
empresa 

21/09/2021 - 14:50:59 Sistema O item 0003 teve a adjudicação revertida por DANIEL PINHEIRO CORREA. 

21/09/2021 - 14:50:59 Sistema Motivo: Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta pela não homologação/adjudicação da 
empresa 

21/09/2021 - 14:51:15 Sistema O fornecedor WANDARA CARDOSO NOVAES EIRELI foi rejeitado para o item 0003 pelo pregoeiro. 

21/09/2021 - 14:51:15 Sistema Motivo: Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta pela não homologação/adjudicação da 
empresa 

21/09/2021 - 14:51:15 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de 
R$ 8.100,00. 

21/09/2021 - 14:51:23 Sistema O item 0004 teve a adjudicação revertida por DANIEL PINHEIRO CORREA. 

21/09/2021 - 14:51:23 Sistema Motivo: Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta pela não homologação/adjudicação da 
empresa 

21/09/2021 - 14:51:37 Sistema O fornecedor WANDARA CARDOSO NOVAES EIRELI foi rejeitado para o item 0004 pelo pregoeiro. 

21/09/2021 - 14:51:37 Sistema Motivo: Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta pela não homologação/adjudicação da 
empresa 

21/09/2021 - 14:51:37 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de 
R$ 13.890,00. 

21/09/2021 - 14:51:58 Sistema O item 0006 teve a adjudicação revertida por DANIEL PINHEIRO CORREA. 

21/09/2021 - 14:51:58 Sistema Motivo: Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta pela não homologação/adjudicação da 
empresa 

21/09/2021 - 14:52:21 Sistema O fornecedor WANDARA CARDOSO NOVAES EIRELI foi rejeitado para o item 0006 pelo pregoeiro. 

21/09/2021 - 14:52:21 Sistema Motivo: Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta pela não homologação/adjudicação da 
empresa 

21/09/2021 - 14:52:21 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante TRIUNFO LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP com valor 
unitário de R$ 234,80. 

21/09/2021 - 14:52:29 Sistema O item 0007 teve a adjudicação revertida por DANIEL PINHEIRO CORREA. 

21/09/2021 - 14:52:29 Sistema Motivo: Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta pela não homologação/adjudicação da 
empresa 

21/09/2021 - 14:52:43 Sistema O fornecedor WANDARA CARDOSO NOVAES EIRELI foi rejeitado para o item 0007 pelo pregoeiro. 

21/09/2021 - 14:52:43 Sistema Motivo: Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta pela não homologação/adjudicação da 
empresa 
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21/09/2021 - 14:52:43 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante TRIUNFO LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP com valor 
unitário de R$ 476,50. 

21/09/2021 - 14:53:00 Sistema O item 0008 teve a adjudicação revertida por DANIEL PINHEIRO CORREA. 

21/09/2021 - 14:53:00 Sistema Motivo: Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta pela não homologação/adjudicação da 
empresa 

21/09/2021 - 14:53:14 Sistema O fornecedor WANDARA CARDOSO NOVAES EIRELI foi rejeitado para o item 0008 pelo pregoeiro. 

21/09/2021 - 14:53:14 Sistema Motivo: Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta pela não homologação/adjudicação da 
empresa 

21/09/2021 - 14:53:14 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante TRIUNFO LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP com valor 
unitário de R$ 408,00. 

21/09/2021 - 14:53:34 Sistema O item 0009 teve a adjudicação revertida por DANIEL PINHEIRO CORREA. 

21/09/2021 - 14:53:34 Sistema Motivo: Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta pela não homologação/adjudicação da 
empresa 

21/09/2021 - 16:30:06 Sistema O item 0001 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA. 

21/09/2021 - 16:30:43 Sistema O fornecedor WANDARA CARDOSO NOVAES EIRELI foi rejeitado para o item 0002 pelo pregoeiro. 

21/09/2021 - 16:30:43 Sistema Motivo: Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta pela não homologação/adjudicação da 
empresa 

21/09/2021 - 16:30:43 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de 
R$ 12.200,00. 

21/09/2021 - 16:30:52 Sistema O item 0002 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA. 

21/09/2021 - 16:30:59 Sistema O item 0003 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA. 

21/09/2021 - 16:31:07 Sistema O item 0004 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA. 

21/09/2021 - 16:57:43 Sistema O fornecedor TRIUNFO LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP foi rejeitado para o item 0006 pelo 
pregoeiro. 

21/09/2021 - 16:57:43 Sistema Motivo: Após as análises nos documentos de Habilitação da licitante, constatou-se que a mesma deixou de 
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item 16.9 Certidão Cível e 
Criminal do Tribunal Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e 
também de seus sócios majoritários Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA/DESCLASSIFICADA no 
processo, conforme o item 16.24 (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital) 

21/09/2021 - 16:57:43 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de 
R$ 270,00. 

21/09/2021 - 16:59:37 Sistema Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 17:20 do dia 21/09/2021. 

21/09/2021 - 16:59:37 Sistema Motivo: Considerando o art. 38 do Decreto federal 10.024/2019, solicito manifestação quanto a possibilidade 
de negociação do valor ofertado para o item 

21/09/2021 - 17:00:29 Sistema O fornecedor TRIUNFO LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP foi rejeitado para o item 0007 pelo 
pregoeiro. 

21/09/2021 - 17:00:29 Sistema Motivo: Após as análises nos documentos de Habilitação da licitante, constatou-se que a mesma deixou de 
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item 16.9 Certidão Cível e 
Criminal do Tribunal Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e 
também de seus sócios majoritários Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA/DESCLASSIFICADA no 
processo, conforme o item 16.24 (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital) 

21/09/2021 - 17:00:29 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de 
R$ 620,00. 

21/09/2021 - 17:01:06 Sistema O item 0007 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA. 

21/09/2021 - 17:01:17 Sistema O fornecedor TRIUNFO LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP foi rejeitado para o item 0008 pelo 
pregoeiro. 

21/09/2021 - 17:01:17 Sistema Motivo: Após as análises nos documentos de Habilitação da licitante, constatou-se que a mesma deixou de 
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item 16.9 Certidão Cível e 
Criminal do Tribunal Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e 
também de seus sócios majoritários Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA/DESCLASSIFICADA no 
processo, conforme o item 16.24 (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital) 

21/09/2021 - 17:01:17 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de 
R$ 420,00. 

21/09/2021 - 17:01:32 Sistema O item 0008 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA. 

21/09/2021 - 17:02:03 Sistema O fornecedor WANDARA CARDOSO NOVAES EIRELI foi rejeitado para o item 0009 pelo pregoeiro. 

21/09/2021 - 17:02:03 Sistema Motivo: Seguindo determinação da Assessoria Jurídica, onde opta pela não homologação/adjudicação da 
empresa 

21/09/2021 - 17:02:03 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante TRIUNFO LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP com valor 
unitário de R$ 987,00. 

21/09/2021 - 17:02:30 Sistema O fornecedor TRIUNFO LOGISTICA COMERCIAL EIRELI - EPP foi rejeitado para o item 0009 pelo 
pregoeiro. 
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21/09/2021 - 17:02:30 Sistema Motivo: Após as análises nos documentos de Habilitação da licitante, constatou-se que a mesma deixou de 
apresentar as documentações exigidas no instrumento convocatório, elencado no item 16.9 Certidão Cível e 
Criminal do Tribunal Regional Federal do estado da sede da licitante, em nome da empresa licitante e 
também de seus sócios majoritários Diante disto, a empresa deixou de cumprir com o atendimento aos 
requisitos estabelecidos no edital, dessa forma, a licitante, fica INABILITADA/DESCLASSIFICADA no 
processo, conforme o item 16.24 (Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital) 

21/09/2021 - 17:02:30 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP com valor unitário de 
R$ 1.050,00. 

21/09/2021 - 17:02:47 Sistema O item 0009 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA. 

21/09/2021 - 17:05:38 Sistema O Item 0006 recebeu um lance negociado no valor de R$ 260,00. 

21/09/2021 - 17:20:40 Sistema O item 0006 foi adjudicado por DANIEL PINHEIRO CORREA. 

11/11/2021 - 10:05:42 Sistema O item 0001 foi anulado na homologação. 

11/11/2021 - 10:05:42 Sistema Motivo: considerando apontamentos feitos pela controladoria, na qual foram observados falhas nos valores 
levantados pelo departamento de compras, o qual prejudicou o julgamento das propostas dos itens 1, 2, 3 e 
4. do referido procedimento. 

11/11/2021 - 10:06:05 Sistema O item 0002 foi anulado na homologação. 

11/11/2021 - 10:06:05 Sistema Motivo: considerando apontamentos feitos pela controladoria, na qual foram observados falhas nos valores 
levantados pelo departamento de compras, o qual prejudicou o julgamento das propostas dos itens 1, 2, 3 e 
4. do referido procedimento. 

11/11/2021 - 10:06:25 Sistema O item 0003 foi anulado na homologação. 

11/11/2021 - 10:06:25 Sistema Motivo: considerando apontamentos feitos pela controladoria, na qual foram observados falhas nos valores 
levantados pelo departamento de compras, o qual prejudicou o julgamento das propostas dos itens 1, 2, 3 e 
4. do referido procedimento. 

11/11/2021 - 10:06:37 Sistema O item 0004 foi anulado na homologação. 

11/11/2021 - 10:06:37 Sistema Motivo: considerando apontamentos feitos pela controladoria, na qual foram observados falhas nos valores 
levantados pelo departamento de compras, o qual prejudicou o julgamento das propostas dos itens 1, 2, 3 e 
4. do referido procedimento. 

11/11/2021 - 10:20:50 Sistema O Item 0005 foi homologado por ROBERTO PINA OLIVEIRA. 

11/11/2021 - 10:20:50 Sistema O Item 0006 foi homologado por ROBERTO PINA OLIVEIRA. 

11/11/2021 - 10:20:50 Sistema O Item 0007 foi homologado por ROBERTO PINA OLIVEIRA. 

11/11/2021 - 10:20:50 Sistema O Item 0008 foi homologado por ROBERTO PINA OLIVEIRA. 

11/11/2021 - 10:20:50 Sistema O Item 0009 foi homologado por ROBERTO PINA OLIVEIRA. 

11/11/2021 - 10:20:50 Sistema O Item 0010 foi homologado por ROBERTO PINA OLIVEIRA. 

 
 
 
 

 
DANIEL PINHEIRO CORREA 

Pregoeiro(a) 
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